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Oh se menos vèioz corresse ás iras

O c-nrraiicudo fado !

Tii, Lusitânia viras

O Oriente a tens pés todo prostrado.

Correrão inda agora,

Em vão cercados d'horridas falanges,

Ao largo mar da Aurora

,

Tuas leis adorando o Indo o o Ganges :

Nem estranhos baixeis assoberbarão

O cabo que primeiro os teus passarão.

DIMZ.

Justice et verit(', \'oilà ies premiers devoirs de riiomnic

Hiimanité, pátria, voilà ses preraieres atTectious.

.1. .1. ROUSSEAf!.



AO CONSELHEIRO D'ESTADO

RODRIGO DA FONSECA MAGALHÃES.

í^onhecesíe-me desde ajuveníude. Nem os teus in-

disputáveis talentos, nem alguns annos de mais, que nas

primeiras quadras da vida affastam as diversas intelli-

cjencias, te alongavam de mim, acolhendo-me sempre com

palavras urbanas. Depois, quando ajusta apreciação do

teu mérito, fez elevar-te aos grandes cargos públicos,

nunca me repelliste ou desconsideraste, mesmo divergindo

nós um pouco em politica ; e hoje encontro nos teus lares

aquella franqueza e Unidade que sempre te mereci,

A convivência comtigo, accendeu-me o desejo de

aprender ; e posto não conseguisse hombrear-te, na espe-

cialidade a que parecia votado por inclinação visivel,

julgo-me comtudo em circumstancias de não a deslustrar,

quando o paiz erigir os árduos serviços delia. Cheio de

boa vontade e patriotismo, entendi que nas horas de folga

a bordo, e quando deseynbarcado, devia occupar-me em
objectos da minha profissão, ou naquelles que lhe fossem

correlativos, hahilitando-me a preencher de um modo hon-

roso o nobre fim da vida militar maritima. Se não sou con-

summado marinheiro, não é por effeito de ócio voluntário

ou preguiça, mas sim pela defftciencia de meios que a na-

m «̂L> ^ - *í..



iureza quiz outhorgar-me, e pelo pouco exercido nestes

últimos annos^ que estorvaram todo o aperfeiçoamento a

que lisongeiras esperanças me induziam.

Das minhas vif/ilias, provas diversas te apresentada,

se fossem dignas da luz publica; porém, longe disso, a

maior parte do trabalho que emprendi, está incompleto,

ou mal redigido.

No entretanto, o interesse que as Provindas Ultra-

marinas mais longiquas iam merecendo, depois das noti-

cias desastrosas que delias se espalharam, suscitou-me

a idéa de vulgarisar certos apontamentos que lhes tocam

extraídos das minhas derrotas ás partes do Oriente, para

se colligir de um jacto quanto ainda hoje valem as pos-

sessões portuguezas da Ásia. Se o amor próprio me não

cegou neste empenho, e achares que a obra não é de todo

inútil para o paiz, auxilia a sua publicação ; c recebe o

cscripto que te offereço, como symbolo do affecto que te-

nho a esta terra, da qual te supponho amante e nunca

abastardado filho.

Ainda que, dos homens insíruidos com quem tracto,

sejas, a meu ver, o mais tolerante c modesto, nem por



mo, talvez releves os termos e a ousadia que patenteio,

dedtcando-te esta Memoria; mas qualquer que seja a

maneira porque os encares, creio que a fmal me darás

desculpa, reconhecendo que busco pagar um tributo de-

vido ás lições que outrora te escutei, usando ao mesmo

tempo da ligeiresa e ficticia igualdade, que trinta e cinco

annos de posse quasi nivelaram. Espero portanto, que a

cousa te seja acceita : na matéria, por que recorda o nome

portuguez, a quem desejas (como eu, se o podesse)

exaltar; no modo, por e.rptimir acto de antiga sympa-

thia praticado por pessoa que nunca te lesou, sendo sem-

pre e do coração

Teu grato e obrigado amigo

f.i»l»OM, W d« Deíf^mbro ilt» 1819.

Joaquim.





BOSSQIJSJO

POSSESSÕES POIlTl!f.UEUS iO ORIIílTi

ou

RESUMO DE ALGUiAlAS DERROTAS

I]¥UIA £ DA €HIMA«

PllOLEGOMENO.

Celiii (jiii aime les avis aiiiu; Ia scieiíce ; niai*

celui qui liail les reprimandes est iiii insensé.

LMioniuie sage <[uiesl te! ilans lo coíur retjõif

les avis qifon lui doiiiic.

Bory de S} Fincent.

J_jNTRE um povo marítimo occioso parece definir objectos

elementares de navegação, porque desde a infância, de um ou

de outro se teve noticia ; mas como a acçào experimental dos

sentidos, a cada instante nos adverte, que a obra do nosso en-

tendimento, nas idéas transmittidas ou adquiridas sem o nosso

concurso, raras vezes corresponde ao seu protolypo, lendo isso

apenas logar, quando os orgaos indicadores do objecto, que as

gerou, a rectificam ; Ioda a prolixidade neste caso é necessária,
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mesmo porque de muitos lermos techiiicos só os peritos attin

gem a genuina significação. Assim, conliecendo-se commum-
inente as derrotas pelas orthodomias dos navios, representadas

nas Cartas hydrographicas, e pelos livros dos trabalhos náu-

ticos das viagens ; sendo pouco sabido o uso de que, além dos

artigos metereologicos e de serviço, consignados no Bilhete

diário, onde por sua ordem se arrumam *, ha um outro que
sohe apenas conter novidades

;
que debaixo desta epigraphe, a

fantasia do marinheiro lança o que lhe apraz, sem fugir do

rasto que a bússola lhe marcou, ondulando por entre a somma
de acontecimentos, de que deu fé nas vinte e quatro horas da

ultima singradura ; é bem cabida a advertência que, dessas

que escrevi correndo os mares da índia e da China, se deriva

o Resumo que apresento, do qual justificarei, se poder, a coor-

denada publicação.

Tem sido assumpto de geral interesse o estado das nossas

Possessões do Malabar e Guzarate, o publico occupa-se delias

e das suas dependências, que roçam pela Austrália, niio obstante

o que de umas e do outras se ignora
;

pois bem que pessoas

alli residentes, ou navegadores que la abordaram por vezes as

descrevessem, cousas ha que, com o andar dos annos feneceram

ou seu curso alterou, convindo corrigir por testemunhos mais

modernos o que de menos exacto já se inculca. Sendo pois

uma exigência da época, intercalar por entre os alphabetos

anachronicos com que o nosso Ultramar d'além do Cabo se

historia, por entre estes nonios políticos com os quaes se pre-

tendem computar os meios e modos de existir de povos tão

distantes, alguns caracteres que fizessem apreciar-lhe os idio-

tismos também políticos, lembrei-me de reunir cm forma de

epilogo quanto acerca delles collegi nos próprios logares, pondo

ao alcance do maior numero aquillo que poucos conheciam
;

jirocurando, deste modo, fortalecer a boa vontade de quem de-

sejasse assistir-lhes e soccorre-los como merecem da pátria
; já

* Diz-se arrumar a pedra converter as diversas prôui a unia

hó, quando o caminho navegado é feiío com vários abalimenlos •, ou
a (luas, quando com mais da mesma amura.
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por se cobrirem e honrarem com o nome portuguez, que sus-

tentam e estendem por lao remotas plagas
; já pela importância

dos terrenos que habitam, onde desde o tempo das nossas admi-

ráveis conquistas, tremula, quasi por milagre e seus devotos

esforços, o symbolico estandarte das Quinas Luzitanas.

Comtudo, nào espere o curioso, nas paginas que for lendo,

encontrar um amplo trabalho sobre as substancias dos três

reinos da natureza, existentes nessas plagas, porque me esca-

cearam os dados que a sua confecção requeria, nao cabendo

nos curtos prasos em que as percorri, estudar-lhes a composi-

ção chymica e constituição geológica, a botânica e zoologia

que comprchendem : e posto me fosse fácil ensaiar um esboço

phylosophico sobre o seu estado civil, nem por isso deixarei de

ser reservado por outros ponderosos estorvos. * O titulo que

adoptei, e ao qual hei de cingir-me, longe de inculcar cabal

sciencia da matéria, indica apenas variada e superficial noti-

* Uma Memoria ofTereci eu á Academia Real das Sciencias, re-

lativa ás Provincias asiáticas, em que tratava a questão politica do

seu estado social moderno, mas tive o desgosto de ver retardada a sua

publicação, pelas razões que os Censores entenderam, devendo sujei-

lar-me a trunca-la, c a tirar-lhe, a meu ver, todo o interesse. Insistindo

eu na sua impressão, conforme os fundamentos que ponderei, foi-me

cila segunda vez devolvida, cheia de censuras a ponto que desesperei

de poder dar-Ihe nova forma. Agora ainda menos permitlido me seria

transcender os limites marcados por aquellu distincta corporação,

como se deprehenderá de um dos §§ dos reparos, que o Sr. Secre-

tario da mesma Real Academia me communicou em data de 27 de

Novembro de 1848. Eis os reparos:

«A vista dos referidos extractos a Academia reconhecerá, que

neste escripto se encontra matéria que poderia constituir uma Me-

moria curiosa e importante, se o author bfe limitasse á parte histórica,

geographica e estadistica destas Colónias, e assaz judiciosas conside-

rações que nella muito a propósito o author emprega, omittindo es-

pecialmente a critica aos Governadores e Governos, as queixas vagas,

e a narração de factos escandalosos, e as facturas e contas correntes

da negociação particular do author, a descripção do monumento em
projecto, a cópia do livro de carga da náo Conceição-, e em geral o

que não tiver relação immediata com a estadistica, geographia e geo-

desia das Colónias Indicas.»
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cia, nào me fazendo entíio cargo de profunda-la ; mas irei to-

cando alguns dos pontos que abrange, segundo os meios que

ao seu breve exame me conduziram. Quanto vou escrever

neste sentido poderá, e talvez devesse sujeita-lo a toda a ana-

lyse, se o tempo o permittisse; mas elle corre, e nao é tão pe-

quena Memoria para grande desinvoluçao, contendo só o aggre-

gado dessas observações rápidas, mas desapaixonadas, compre-

hendidas nos meus Diários Náuticos, onde as exarei sem pro-

pósito de publicidade; e se boje as apresento, é por que um
certo dever e zelo da causa publica, se não amor da bumani-

dade, me induzem a dar desta maneira conhecimento de factos

diversos áquelles que, ignorando a sua existência, arrefeceriam

por certo do caloroso empenbo de accudir as Colónias que, sem

hjperbolc, sao a maior fonte de riqueza e de poder, que este

reino possue, e tanto o tornaram célebre nos fastos do Universo.



CAPITULO I.

ASPECTO PISYSICO.

Avec quelle facilite n'a Ton pas díi se reunir

ilaii? ceá contrées ilolicieuses, oú riiomnie,

• xcnipl de besoiíis, n'avoil que des plaisirs

à désirer ; oíi jouissanl saiis tra\ail et sans

inquietude des nieilloures jiroduclious et du

plus beau sj)ectacle de l'uiiivers, il pouvoit

s'appeller ajuste lifre, Tèlre par excellence,

et le rol de la iialure ? Telles êtoient las

rives du Gaiijre, et les helles contrées de

riiidostan.

Jiinjnal

ARA se lazer idéa de uma cousa é necessário conliece-Iu

bem, ou [)oder coiiiparar-líie, na ausência, objecto mais conhe-

cido. Para avaliar a superficie e os accidenles de um paiz, nào

basta ler-lhe a descripção : na falta de exame ocular, só a sua

planta lopographica, e o desenho da sua prespectiva, podem

hábil ilar-nos a isso, apreciando-lhe a natureza dos componentes

pela historia das revoluções physicas porque passou. Estes

meios de conhecer as Provincias de Goa adquiridas até 1543,

existiam em Portugal, d'ellas haviam todos os dados que a sua

antiga posse fornecia
;
porém, quando duzentos annos depois, se

lhe annexaram as de Pondá, Canacoca, Bicholim, Pernem, Zam-
baulitn e Sattary, aquellas noticias caducaram, mostrando-so

j)or incursões recentes, que de umas e outras se ignorava a

melhor parte. Era pois indispensável uma Carta geral dos do-

minios portuguezes, e essa faltava na índia c nos Archivos da

Melropoli ; não se tendo podido explorar todo o Panchamale ou

cinco Provincias das Kovas Conquistas, por mais de dois sé-

culos quasi exclusivamente sujeitas aos Rancs. Correndo os
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tempos, vários Governadores nossos, auxiliados pelo interesse

commercial da Companhia Ingleza das índias, buscaram fazer

aquillo que mais convinlia neste sentido, obtendo-se em 1838
o acabamento de uma carta tào exacta e completa, como era

de esperar do zelo que uns e outros punham em obra de tão

civilisadora transcendência.

Esta carta, ampliada e rectificada quanto aos nomes dos

logares, pelo infatigável indigena André Constâncio Augusto,

hoje ao serviço inglez c primeiro engenheiro civil de Bombaim,

é a que oíTereço ao publico, o qual a vista delia c das informa-

ções subsequentes, poderá apreciar quanto os Portuguezes pos-

suem nas cercanias de Goa.

Dos immensos rios que cortam o paiz, da sinuosidade do

terreno, e das numerosas povoações que o esmaltam, se infere

a belleza e fertilidade desse theatro de heroísmos, que parece

nào existir para alguém indiílerente, e pouco sabedor do que

lá possuímos, se nào nos Luziadas, entrando apenas na compo-

sição do seu prisma politico, como um ente romântico; e com
tudo, ninguém disputaria a sua grandeza e importância, se um
documento desta espécie houvera sido mais vulgar. Torrão pin-

toresco e risonho, debaixo de um Ceo fagueiro desde Setembro

a Maio, com uma temperatura que não excede setenta gráos,

e que posto suba no inverno, * as copiosas chuvas que refrescam

a almosphera, o tornam mais supportavel do que o Brazil, tão

frequentado pelos europeus ; onde fallecendo-lhe a antiquíssima

industria do velho Indostão, nenhumas commodidades se encon-

tram, comparáveis ás que o luxo da Ásia criou para deleitar

lodos os momentos da vida. Transumpto de Portugal naquellas

* Les habilans des Maldivcs, de Ceilan, de la pointe de la pres-

qu'ile de 1'Inde, de Sumatra^ de Malaca, de Bornéo, des Célébes, et

des Phillipines, sont touts exLrèmenient bruns, sans ètre absolument

noirs, parceque toutes ces terres sont des íles ou des presqu'iles. La
mer tempere dans ces climals, 1'ardeur de Tair, qui d'ai]leurs ne peut

jamais èlre aussi grande que dans Tinterieur, ou sur les cotes occiden-

tales de TAfrique, parceque le vent d'est ou d'ouest qui règne alter-

nativement dans cette partie du globe, n'arrive sur ces terres de Tar-

chipel indien, qu'aprè5 avoir passe sur de nicrs d'une três vaste el-

tendue. Bujfov.
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partes, tendo por limites, ao Nascente, a cordillieira dos Gaites,

que se exlende e lança de Norte a Sul, dividindo com sua crista

as estações; ao Norle, as terras do Sar-Dessay Bounçoló ; ao

Sul, os estados Tipú-Saib; e ao Poente, o Oceano Índico, que

lhe banha perto de vinte legoas de costa, que corre como esta

nossa quasi ao mesmo rumo, ferida por oito rios a maior parte

navegáveis, assentando-se a cidade na margem esquerda do

mais profundo, o Mandovim, que tem uma barra a similhança

da do Tejo, distante daquella (como a deste, de Lisboa) pouco

menos de três legoas; e bem assim, cobrindo outros sete mon-

tes que assoberbam vastíssimas e primorosas Igrejas das quaes

a estruclura e magnificência attrahem crescido numero de vian-

dantes a visita-las: Goa em íim, que seus admiradores com-

[)aram e suas Províncias, a este nosso Reino, dizendo delias a

respeito da índia, o que deste se diz a respeito da Europa. Terra

celebre pelas memorias que lá deixámos, e que enchem de or-

gulho um Portuguez quando contempla as praças de Rachol e

de Alorna, a cidadella da Agoada, ou as largas cortinas e já

rotos baluartes de Mormugào. *

Disse que a cordilheira dos Gattes dividia com sua crista

as estações, nào só pelo ter presenceado no Canará, pelo ter

ouvido a muitos de seus habitantes, e pelo ter visto no mar
da índia e golfo de Bengala, se nuo também por tudo o que a

* Goa, Grande et forte ville d'Asie, sur la cote de la presqu'èle

en de-ça du Gange, au rovaume de Visapour. Alphonse d'Albuquer-

que TenlevK a Ilidalcan pour le rei de Portugal, en 1508. II la reprit

en 1520, et Albuquerque la reprit de nouveau. Elle devint la clef

de tout le coninierce d'Orient, la première foire des Indes, et Tune
des plus opulentes villes du monde : elle est fort déchue de sa gran-

deur. Les habilans sont de nations et de religions diflerentes. H y a

à Gòa un vice-roi portugais, et une inquisition dont les palais sont

magnifiques. Elle fut erigée en archèveché en 1552, L'archèveque

est primat de toules les Indes. Elle est sous la zone torride, dans une

ile de 9 lieus de tour, avec un bon port et plusieurs forls environ a

100 li. NO de Cochin. Long. 71.° 42' Lat. 15.« 28' N, Vosgien.

Gòa, qui s'eléve en amphithéatre, est situe vers le milieu de Ia

cote de Malabar, dans une íle détachée du continent par les deux
bras d'une rivière qui tombée de Gattes, se jette dans Ia mer a trois

licues de la ville, après avoir forme dessous ses murs un des plus beaux
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cslc respeito escrevem os iialuralislas e IiIsLoriadores '
; acon-

tecendo o phenomeno de reinarem simullaneamente o inverno

na costa de Malabar, e o verão na de Coromandel, e vice-versa.

Os práticos da navegação asiática sabem que, sendo inacces-

sivel o ancoradoiro de Madrasta, o porto de Goa, e todos os

mais portos da costa occidental da Peninsula d'aquem do Gan-

ges, chegam a ser frequentados por barcos, cujo fundo cosido

com tamiças de cairo, sustenta um supplemento de bambus

e esteiras, servindo-lhe de borda, barrado por dentro com greda

e bosta de boi, que o torna impermeável á agoa. Nesta qua-

dra, que vem a ser desde Outubro a Maio, nào se divisa de

ordinário um farrapo no Céo, o mar apenas se enruga, o vento

é moderado, e de tal sorte odorifera a vegetação, que o seu

expansivo aroma presente-se inda quando nem a terra se avista.

porls de rUnivers. De nombreux canaux formes par la natiire

seule, des bois toulilis et bicn percés, des prairies eniaillées do niille

fleurs, des inaisons de campagne placées sur des sites avantageux;

tout rend delicieuse cètte ile qui peut avoir dix lieux de circonfe-

rence, et dont le lerrain est agréablemenle inégal. ^Vvanl d'entrer dans

la radc, on découvrc Ics dcax pcn insules de Salscte et de Bardez,

qui servent em mème temps, et de rempai-t, et d'abri. Elles sont dé-

feadues par des forts bordes d'artillerie, devant lesquels doivent

s'arrêter Jes vaisseaux qui veulent mouiller au port.

Histoire Philosophique t. í." p. 87. RaynaL
* Ce long espace est traversé du Nord au Midi, par une chaine

de hautes montagnes, qui le coupant par le milieu, và se terminer

au Cap Comorin, en séparant la cote de Malabar de celle de Coro-

mandel. Par une singularité frappante, et peut-être unique, cètle chaine

est une barrière que la nature semble avoir elevée entre les saisons

opposées. La seule epaisseur des montagnes y separe Tété de l'hiver;

c'est-à-dire, la saisou des bcaux jours de celle des pluies : car on sait

qu'il n'y a point d'hiver entre les Tropiques. Mais par ce mot, on

entend aux Indes le lemps de Tannée oii les nuages, que le soleil

pompe au sein de la mer, sont poussées violement par les vents conlre

les montagnes, s'y brisent et se resolvent en pluie, acompagnées de

frequcnts orages.

L'été, sans doutc, conserve mieux son caractere que Th iver dans

cètte region du soleil. Le ciei sans aucun nuage qui intercepte ccs

rayons, etc. Rei/nal.

BuíTon, na sua Theoria da Terra, diz rjuasi o mesmo, e é um
facto notório.
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Ao mesmo lempo, a dez ou doze legoas j)ara Esle, o Irovào re-

boraba, o vento sopra rijo, e a onda cresce a pontos de nenhum

navio se atrever a pôr-lhe a proa ; tendo-se permanentemente

na mesma zona e na distancia de um g^ráo, inverno e verão,

verào e inverno, servindo-lhe de baliza o meridiano dos Gattes,

que os determina segundo a posição relativa do sol. Do cume

d'elles, um observador olhando para o sul, vé á esquerda o ho-

risonte carrancudo, curto, rasgado de raios, e a sua direita, a

atmosphera leve c risonha povoada de immensa multidão de

voláteis; ou vé daqui um mar horrível, desenrolando-se em
escarcéos, torrentes de chuva, seguidas do pavoroso sudoeste,

debaixo do peso de um Céo ameaçador, e além, a primavera

com quantos atavios lhe pode ministrar a omnipotente, e por

assim dizer, luxuriante natureza equinocial.

O terreno de Goa e de seus limites, é quasi todo de alu-

vião, formado, ao que parece, pelos saibros e outras parti-

culas das montanhas dos Gattes, transportadas pelas chuvas,

que, sendo copiosissimas no tempo da passagem do sol por

aquelle parallelo, arrojam para as praias quanto se destaca das

serranias sobre maneira inclinadas para oeste. Porque, distando

algumas das mais elevadas, nove a onze legoas da costa do

Canara e do Concào, tem para esta parte um declive superior

ao que apresentam para a de Coromandel, distante na latitude

de Gôa, obra de cento e quarenta ; e enlào demonstra-se que

o lado do triangulo, cujo vértice se considere na crista destas

montanhas, tendo por base o arco interposto entre Goa c Me-

dapilye, é proximamente igual á mesma base, e [)or isso for-

mando com ella um angulo agudo, e o plano que por elle passa

quasi horisontal
;
quando o lado do poente, ou a incidência dos

mesmos Gattes sobre a costa occidenlal, é de perto de oitenta

gráos, ou quasi a prumo nos pontos mais escarpados, resul-

tando d'esta queda de superfícies, ser o terreno que media

ale ao mar, procedente na sua totalidade do esboroamento d^elles,

e homogéneo nas camadas superiores. Assim, acha-se despro-

vido de matérias calcareas, nào possuindo a menor porçào de

mármore: a pedra commumenle empregada na construcção

dos edifícios, é uma espécie de saibro compacto que apparece
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em grandi's massas, e (jue sujeito á acçào dos elementos hú-

midos, sem SC esboroar de todo, larga pequenos prismas, íi-

cando o caroço restante, bem que de sólida adhesào, esbura-

cado imitando a pedra pomes.

Também é Gòa pobre de matérias vitrias, nào se lhe des-

cobrindo quaesquer resíduos de granito ou quartzo, concluin-

do-se da ausência d'elles, que as rochas de primeira formação,

naturalmente existentes na profundeza do paiz, foram submer-

sas, ou íjcaram sotterradas, cobrindo-se com residuos de su-

perfícies posteriores. Até hoje fazia-se alli d cal só de maris-

cos, de que os rios e costas visinhas abundam ; mas esta é fraca,

sabendo-se que toda a outra empregada no alça mento das for-

talezas, que ostenta a possivel cohesào e tenacidade, foi proce-

dente de Surrate e Diu. Por isto, sào os i)redios urbanos todos

de taipa, ou da referida pedra e barro, revestidos desta má
cal e areia; vivendo o povo miúdo cm barracas de barro só

cobertas de ólas (folhas de coqueiro), ou mesmo todas desta

matéria, a que chamam garazes^ apresentando uma certa ap-

parencia de aceio pelo artificio com que lhe encobrem a fra-

gilidade. E com efleito, quem surge na barra da Agoada desde

Setembro a Maio, gosa a vista mais atractiva, percebendo

aqueilcs pontos alvissimos, aqui e alli, de mistura com as

mangueiras, cajueiros, bambus, e outras plantas que verde-

jam variamente, matizando o quadro que se alcança para áquem
da magestosa cordilheira dos Gattes, onde termina o horisonte

a Este, e com o qual parece confundir-se.

MONTANHAS.

Os pontos culminantes do paiz, sào naquellas serranias, que

se erguem gigantescamente pela fronteira do Sueste, desdo-

brando-se nas ondulações mais caprichosas e pintorescas até

ao mar; e chamam-se : Chamlavnate^ em Chandravaddy : Sid-

nalo^ ou Sii/?iato, em Borim : Covsid^ em Curddy dAstagar :

e Vagucrvii^ em Gululem.
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RIOS.

Os rios que humedecem c retalham o território sào oito,

dos quaes o 1." e mais boreal é o Aroclem, ou de Tiracol, assim

chamado por ter na margem direita da sua foz a fortaleza

deste nome. EUe vem da provincia de Ussopá, nos dominios

do Bounsoló, e corre a encontrar a aldêa Pascorá da provincia

de Pernem, onde lhe serve de limite pelo Norte, e continua

por toda a sua extensão de 14 milhas de Nascente a Poente,

até ao mar. Até duas léguas da sua foz é navegável por em-

barcações de alto bordo, e lote de 300 toneladas.

2.° O Coluale^ ou de Chaporá, que, no seu curso de 1 8

milhas, corta a provincia Maratta de JMannari, desde o pa-

gode de Ramaling, em Rama-Gatte, até Pernem, c separa

esta das de Bardez e Bicholim : segue á praça de Alorna, forte

de Mopá, Salem, Mencurem, Bandem, e outras aldeãs, até des-

agoar no Oceano, entre as fortalezas de Morgim, e de Cha-

porá, cujo nome recebe. Podem surgir nelle Palas de 30 pe-

ças, e mais embarcações de 300 a 400 toneladas.

3.° O de Baga. É uma calheta que assim se denomina

por causa do reducto que a defende, e pela qual se escoam as

agoas de três arroios, que nascem a milha e meia da costa,

na provincia de Bardez.

4.° O de Sinquerim. Nasce na mesma provincia, perto de

Pilerne, e corre sinuosamente pelo meridiano desta povoação,

á margem do Mandovim^ que fere ao nascente do morro de

S. Lourenço, e forma a peninsula da Agoada, caminhando

por Nerul, n'uma distancia de 3 milhas.

5." O Mandovim. Este rio tem a sua principal nascente

a 38 milhas do mar, nos confins do Sattari, onde brota dos

Gattes de Buinggoddó, e é engrossado com os ribeiros Valfòs^

Cumhordem^ Rogaddó, e outros, procedentes de Parvor e Quel-

Gatte, que, passando por Surlá e Tanal, formam todos o rio

Madoi. Este, junta-se ao àç, Sancovdem para tomar o nome de

Gavgein^ e percorrer o districto de Usgào até ronílnir acima

s
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de Vagoljcni com o Ccwdiapa)-, que (Jesoe dos Gaites de Ciies-

siiii o Deguin, aiigineulado pelos rios de Lambolâ e de SurhL
\)q Vagobem corre a Volvoi, Verem, Bclqui, Candolem, e Amo-
nem, para receber abaixo deste pagode os feudos de outros

arroios, que brotam das visinbanças de Mopa, Tlialicol, Siro-

lim, Querira, Morlem, Baun, Quite, Mahiea, Moira, Poriem,

e Cudcherem ; e serpenteiam por Bordem, Bicholim, Cura-

pur, Yirdi, Sanquelim, Avalem, Gaunton, e Cudnem. De Amo-
nem, já salgado pelo refluxo do Oceano, corre ao pagode de

I\iarcela, Tiurim, Órgão, Tiurem, Bonna, Cundaim, e Mas-

ca im a encontrar-se com o Zunrim^ por Neurá, e S. Jerony-

mo; e separa com a margem esquerda a província de Pondá,

das ilhas Jua, Combarjua, e Tissuaddy. Finalmente, enrique-

cido pelos riachos de Guirim^ Fodavalpale, Quelirn^ Lamgauni^

e Sctapucá, lambem salgado, da província deBardez, círcums-

creve as ilhas Dívar, Chorão, Penha de França, Corjuem, e

outras, ímmersas na maré de cheio, e vai desembocar enlre

os extremos occídentaes da mesma província, e ilha de Tis-

suaddy, que formam ambos o ancoradoíro e barra d'Agoada,

6." O Zuarim. É o maior e mais largo rio destas pos-

sessões, ainda que inferior em fundo ao precedente, com o

qual se communica pelo braço de Neurá a Leste, e se con-

funde a Oeste da ilha de Gòa. Elle surge dos Gattes de Don-

corpem e de Deguin, a 39 milhas da costa. Penetra pela pro-

víncia de Einbarbacem, desde a aldèa Talaulím, e corre pelas

visínhanças de Corguem e Sanvordá, a encontrar-se na de Co-

tarli com o segundo braço, chamado Rio de Sanguem. Este

compõe-se dos rios que descem dos Gattes de Condoí e Netur-

lim, que nelle vem desagoar nas abas do píncaro de Curddí
;

engrossado pouco depois pelo Ribeiro Negro, formado pela so-

berba cascata de Dudsagor^
,
que se despenha de quinhentos

pés de altura a pouca distancia da aldéa Salaulím. Com
aquelle nome de Sanguem limita parte da pequena província

de Cacorá, da de Embarbaccm ; e separa esta e a de Pondá, das

de Chandravaddy o de Salsete, por enlre as aldeãs Pancha-

* Oiier dizer Torrciife de Leite.
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vaddi e Xeloana, até Quindolim. Acima desta ultima recebe

ainda as agoas do Curmane^ que é outro braço procedente

dos Gattes de Ambigante, o qual se compõe das ribeiras de

Nundem, e de Rivoná, que passam pelas aldeãs Sirvoi, Que-

xem, Zambaulim, Pondá, Macazana, e Cbandor ; e toma com

esta acquisiçao o nome de Rio de Rachol, cujas muralhas cir-

cumda, e os fossos enche. Daqui, corre com a margem direita

os districtos de Chicolá, Borim, Sirodá, Vaddi, Dubata, Geu-

lá, e Marcaim, da provincia de Pondá ; em quanto que com

a esquerda dá accesso ás aldeãs de Raia, Amborá, Leutolim,

Rassaim, Cortalim, Vagoá, Sancoal, Dabolim, Varim, e Chin-

chinim, da provincia de Salsete : e com a direita banlia ainda

parte da Ilha de Tissuaddy, onde toma o seu ultimo nome de

Zuarim, confundindo-se cm frente do Cabo, na barra de Mor-

mugao, e a meia distancia da Agoada, com o Mandovm, e

formando com elle simultaneanicnte, n^jma e n^outra foz, o

bellissimo Porto de Gôa.

7.° Rio do Sal. Parece dar, mas nào dá, o nome á pro-

vincia de Salsete*, por onde transita desde a aldêa de Olatá.

Passa pela villa de Margào, e rega as várzeas de Belul, Nave-

lim, Sarzorá, Darmapor, Vareá, Verná, Benaulim, Carmona,

Sernabatim, e Cavelossim. Com outro braço, que desce de

Quiscona, da provincia de Balli, caminha 16 milhas por entre

as aldeãs de Gocoldem, Pady, Cudlem, Sudduli, Fatorpá, Con-

culim, Viliem, Talavardá, Vaixodá, Ansulnam, e desagôa junto

ao forte de Betul, que lhe defende a entrada.

8." Rio de Talfoná. É composto de muitos arroios dos

Gattes de Ambigante, na provincia de Astragar, que descem

por entre o relevo do terreno, ao pagode de Partagale na de

Canacona, por onde transita 12 milhas. No seu curso, sum-

mamente vário, antes de encontrar aquelle pagode, rega as

visinhanças das aldéas de Santim, Dutovaddo, Nany, Cudaval,

Novai, Curnem, e Deobac; mas depois segue quasi em linha

recta do nascente ao poente a desagoar no Oceano, entre a

* Saste^ ou Satpoli/, e por corrupção Sassele, eSalselc Quer di-

zer sessenta e sete aldeias, como adiante se verá.
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aldèa de Quindelem, que lhe fica ao Norte, e o reduclo de

Talponá ao Sul, que lhe dá o nome, e defende a entrada.

Na porçào de costa que medeia entre Cabo de Rama, e

Rio do Sal, ha duas calhetas que chegam a Canganu e Ma-

liem, c entre Cabo de Rama e Talponá encontra ra-se varias

outras, das quaes a 1/ do Norte abriga a povoação de Degh;

a 2/ dá accesso ás de Agondá e Parligul; e a 3.^ que é a

melhor, e recebe as agoas do ribeiro de Guiem, é a que abrange

as aldeãs de Ransomoli, e Colum. Finalmente de Taliponá para

o Sul, ha ainda outra, íbrmada pela qiiéda das agoas da ri-

beira que nasce em Maimingim, e passa por Marlem, Colefs,

Culy, Ta mine, Colvadó, e Carem na beira mar.

ILHAS.

Os dois principaes rios deste território, Mandovim e Zua-

rim, que so lançam no mar juntamente por uma mesma fenda

da costa occidental daquem do Ganges, que é a foz commum
de ambos, terminada pelos extremos das peninsulas de Mor-

mugSo e Agoada, das províncias de Bardez e Salsete, formam

desse ponto para o interior 18 ilhas, das quaes a 1.*, que os

mesmos rios circumdam, é a de Tissaciy, ou Tissuvaddy

:

nome que significa em lingua indostan trinta aldéas, porque

tantas alli havia antigamente, e tantas ainda se contavam

quando AfTonso de Alboquerque imprimio no seu fértil ter-

reno as primeiras pegadas de gente europea que, por cálculos

de profunda sciencia e nobre amor de gloria, levou a tão re-

motas parles novos fados, e o transcendente movimento social,

que alterou a face politica de todo o Universo.

Esta ilha é um pouco montanhosa e cheia de oiteiros;

como o de Pangim, o de Bambolim, e o do focinho do Cabo,

e outros mais pequenos no perímetro da cidade. O seu com-

primento desde o mesmo Cabo até S. Thiago de Benasterim,

ou de E. a O. , é de três léguas, e a sua largura de N. a S.

,

ou de Pangim á Nazareth, de uma, e abrange 48 milhas qua-



21

dradas de superfície, como depois melhor se dirá na Descripção

Histórico Geográfica. A 2.^ é a de Chorão \ 3/ de Divar, ou

da Piedade; 4/ de Comborjua; 5." de Jua, ou Santo Estevão

de Ratos; 6/ de Mota, ou Acadó; 7." de Toltô; 8." de Don-

gorim; 9.* de Capão, ou Vanxim de S. Venâncio; 10." de

Penelem, ou Panelem ; 1 1/ de Cajuem; 12.* de Arabô (hoje

quasi ilha); 13." dos Ranes ; 14." de .5'. Jacintho, ou do Se-

cretario; 15.° de Quebossbn; 16." de Loutolim (ilhola); 17.'

de Fanxó, ou Vauxin; 18." de Rachol, quasi ilha.

VIAS PUBLICAS.

As vias publicas lerresles, impropriamente ditas estradas,

não merecem este nome, á excepção daquellas que o Vice-Rei

D. Manoel de Portugal melhorou, ou mandou abrir, na ilha

de Goa. Por nenhuma das outras, a que chamam Candis,

no idioma indostan, pôde transitar a locomotiva mais ordi-

nária da Europa, e apenas dào passagem aos transportes

do paiz, commummente feitos ao lombo e á cabeça do gado

vacum. Todas convergem ao porto de Gôa, onde de ordiná-

rio se permutam as fazendas de Balagatte e géneros do in-

terior que, além da sua emissão para o estrangeiro em na-

vios de alto bordo, exportam-se em barcos abertos para toda

a costa do Malabar, e até para Ceilão. As mais frequentadas

são as que vem dos Gattes, e chama m-se Chorlcm-Gatte, que

desce de Buingoddó a Sanquelim. Quel Gatte, que parte da

aldéa Talvar, passa por Crusnapar, Quelir de Sattary, San-

quelim, e termina em Usgão. Tinai Gatte, que começa na

aldéa deste nome, e acaba em Colim de Embarbacem. Du-
menggodó, que vai de Pondá a Cuessim, e que alli se encon-

tra com a de Supem. Degui-Gatte, que começa em Supem,

passa por Uguem, Sanguem, Cussamane, Zambaulim, Pondá,

Talvardá, Verodá, até Salsete. CundoU que também parte de

Supem a Nanquinim, continuando por Conculim. Ullimamcnle,

Doncorpem, que vai de Hudvem a Neturlim.
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Nenhuma destas recebeo melhoramen lo ou aUeração, e

podem considerar-se no estado primitivo da industria com-

mercial; porém as de Goa dào idéa das tendências européas,

desta necessidade de movimento, desta ambulância continua,

que destingue e caracterisa os habitantes da primeira parte

do mundo, e os torna os mais cosmopolitas do Universo. Elias

sào largas, planas, e aproximando-se, quando o terreno o per-

mitte, da linha recta. A primeira nova, construida sobre pân-

tanos e aréa, tem oitenta palmos de largo, e quasi meia legoa

de comprido: começa no quartel dlnfanteria, passa pelo forte

de Gaspar Dias, e entra no Campal Novo, ou Campo de D.

Manoel; depois volta por Santa Ignez a Pangim, encontrando-

se com a estrada velha, que se alargou e rectificou igualmente.

A segunda, nova em parte, da mesma largura, e do compri-

mento de uma legoa, vai desta villa, hoje bairro de Nova Goa,

á praia de D. Paula, que fica á esquerda do focinho do Cabo,

e é o ponto fronteiro, e mais próximo da peninsula de Mor-

mugào, onde desembarcam os passageiros e mercadorias que

no inverno descem do Zuarhn^ e nào podem atravessar á barra

da Agoada. Terceira; é a estrada antiga, que de Ribandar

seguia até Goa. Ella nao pôde ser desviada do antigo trilho,

que passava pelas povoações de S. Pedro, Panelim, e os edi-

licios da Casa da Pólvora, Hospital, e Arsenal; mas deo-se-

Ihe larguesa, e aplanou-se nos sitios que se prestavam a este

indispensável melhoramento, quer para commodo dos vian-

dantes, quer para embelesar o mais frequentado de todos os

caminhos daquellas provincias, quasi todo á beira do rio, e

bordado de lindíssimas vivendas. Quarta : é a estrada que vai

de Ribandar <i praia de SantAnna, c corta a ilha de Tissuad-

(ly de Norte a Sul, n'uma extensão de meia légua: passa pela

aldêa de Chimbel, e oiteiro de Bambolim, calcada e melho-

rada sobre o novo systema da de Pangim a Gaspar Dias.

Quinta, finalmente, é a que vai da aldéa de Raia a Margào,

na província de Salsete.

Além das estradas, faz-se também a communicaçuo por

agoa, em Tonas, ou canoas, íjuc supprem toda a espécie de

transportes. Elias navegam até um palmo do fundo, jiorque as
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ha de todos os lamanlios, desde as que jjegam num, a quiiiz,e

e vinte homens. Sào de uma só peça, inteiriças, e ag^eitadas

ao fim conveniente da maneira mais graciosa. De ordinário o

passageiro deita-se, ou senta-sc no fundo do barquinho, de-

baixo de um toldo sustentado por quatro ou seis balauslres

de um, dois, e mais palmos de altura, conforme a grandeza

delle, e vai alli com toda a commodidade e bgeiresa. E como

com este auxilio se atravessam a pé enxuto os rios e ribeiras,

nào ha no paiz uma só ponte, além das dePtibandar, do Cam-

po de D. Manoel, e do pé da Casa da Pólvora. O Governador

Geral Conde das Antas, vendo este descuido, mandou em Por-

taria de 21 de Fevereiro de 1843 ao Administrador das No-

vas Conquistas, que fizesse construir á custa das Camarás três

pontes nas ribeiras de Pissoniem^ Orimiol, e Garianol^ da

provincia de Canacona.

FORTIFICAÇÕES.

Como objectos inorgânicos encrustados no terreno, que en-

tram no seu relevo, e lhe alteram a physionomia, devem,

quanto a mim, as fortificações incluir-se neste Capitulo, des-

crevendo-se-lhe a estructura e apparencia. E posto que o pes-

soal e material que comprehendem pertençam á Força Militar,

e a historia da sua acquisiçao á Historia da Conquista do

Paiz, entendi que, abstrahindo do que tem de commum com
aquellas matérias, caberiam neste logar, pelo contacto que as

liga ao objecto principal. Por tanto tomarei por ponto de par-

tida a raia do Norte, mencionando as fortalezas que se encon-

tram, na ordem da sua latitude decrescente.

l."* Fortaleza de Tiracol.— Situada na margem direita

do Arodem^ á beira do mar, na provincia de Ussopá, dos do-

mínios de Bounsoló. Foi conquistada em 23 de Novembro

de 1746, e dedicada á Santíssima Trindade, pelo intrépido

Vice-Rei D. Pedro Miguel de Almeida e Portugal, ]\íarquez

de Caslello Novo'. Além do recinto magisteral sobranceiro á

' Na conquista desta Piaça toniarani-sr' ÍO Fragatas fie 20 pe-
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foz, coinj)õe-se de duas couraças, que descem da rocha para

a praia e margem do rio, unidas por sua muralha, que abrange

a aldéa de 404 almas, alli existente n'uma milha quadrada

de superfície. A sua posição militar é importante, já para

conter os inimigos senhores do terreno adjacente, e os próprios

habitantes da aldêa, todos Sypaes, inquietos e bellicosos, dis-

postos a servir os primitivos soberanos*; já para interceptar

a navegação interior, e proteger a alfandega que a fiscalisa.

Segundo o Orçamento de 1850, tem ella 1 Major, Comman-
dante, 1 Ajudante Alferes, 1 Alferes de guarnição, 1 Cirur-

gião, 1 Capellão, 2 primeiros Sargentos, 1 segundo dito, 2

Cabos dTsquadra, 1 Anspeçada, e 23 Soldados, ao todo 34

praças, cujos vencimentos juntos a 109." 2.'^ para luzes, som-

mam 7:792." 2.'8 55." ou 1:086^810 réis, fortes. As suas

bôccas de fogo eram em 1832, 16 peças de ferro, das quaes

12 de calibre G, e 4 de calibre 9. Antes dos infaustos acon-

tecimentos que produziram os espantosos assassinatos da ma-

nha de 27 de Maio de 1835^, era ella considerada praça de

CAS (a que chamam Palas), das quaes se queimaram 3 e conduziram

7 a Gòa, 1 Manchua de guerra, 17 Galvetas, de que se conservaram

10, e se mandaram queimar 7, 2 Ikitelões de guerra, de que 1 se

entregou ao fogo, 4 Parangiies^ 2 Escaleres, 1 Batelão pequeno, e

muitas Embarcações meudas. Tomaram-se 243 canhões de vários ca-

libres, 33 ancoras, etc. etc,

Epanaphora Indica. Parte III.

* No anno de 1794 até a mesma guarnição da Fortaleza, que

era deSypaes, se sublevou, dando entrada ao inimigo B( unsoló, que

se apoderou delia, introduzido em força pela Couraça do mar.
^ Boletim.— Haverá uma hora que entrei nesta Fortaleza, a

qual reduzi por meio de fogo, de ameaças, e de promessas de vidas

salvas, além de lhes fazer gastar em quali^o dias toda a pólvora que

tinham. Hontem houve um tiroteio forte, e noticias aterradoras, as

quees em parte foram verdadeiras, pela tentativa que uma partida

fez de romper a nossa esquerda para entrar na Fortalesa, a qual foi

repellida sem perda nossa. Quasi todos os individues da Guarnição

fu""iram na madrugada, e esconderam-se nos rochedos, porque não

podiam passar os postos avançados; e logo que aqui cheguei man-

dei dar-lhcs uma caçada., da qual até esta hora tem sido mortos vinte

e tantos. Quartel em Tiracol, ás 7 horas da manhã do dia 27 de

Maio de 1835. — Assignado, Fortunato de Mdlo, Governador Militar.
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primeira ordet», e como tal entretida num bom pé de guer-

ra
;
porém, depois, ou por conveniências politicas, ou pelo hor-

ror em que ficou, esteve quasi abandonada e sem força que

a defendesse da mais pequena tentativa. O Governador Geral

Conde das Antas, quando classificou as praças da índia, por

Portaria de 30 de Novembro de 1842, publicada em Ordem
do Exercito de 2 de Dezembro immediato, considerou esta

como de primeira ordem, mas o seu successor, em Portaria

de 28 de Março de 1844, desconheceu-lhe a importância, e

collocou-a differentemenle.

2/ Casa Forte de Pcrnem.— É um edifício irregular,

com seus atala}'ões, e cortinas seteiradas, de ameias, que o

Governador D. Frederico Guilherme de Sousa conquistou no

anno de 1783. A sua guarnição é feita por destacamentos do

2.° Batalhão de Caçadores; mas pelo Orçamento de 1850 tem

um Commandante que é também o da provincia, e um lingua

servindo de Professor deMaratta, o qual vence 240"; eaquella

consome 91 ditos e T'' no seu material, que fazem da nossa

moeda 52^992 réis, fortes.

3.^ Praça de Alorna.— Quasi na raia do Nordeste da

mesma provincia, sobre a margem direita do mesmo Jrodem,

que neste logar recebe o nome daquella, n'um ponto militar

péssimo a todos os respeitos, em uma planicie dominada pelas

alturas visinhas ; mas com excellentes muralhas, e por isso tenaz-

mente defendidas pelos inimigos senhores do paiz, que foram ex-

pulsos e estas assaltadas em 4 de Maio de 1746 pelo valeroso

= Documentos. Foram postas á poria de Tiracol duas cabeças, uma
do soldado de Artilheria, Sebastião de Sousa, e outra do Ajudante
do Forte, que foi Sargento de Bicholim. Os mortos conhecidos são

os seguintes: João Maria Dias, o Furriel José Maria, o Sargento dos

Mouros, Rangel, e Matheus Fernandes, do 5." Prisioneiros, José Alei-

xo, e Francisco António de Lima. Tiracol, 27 de Maio de 1850. —
Assignado, Joaquim Vicente Sanches.= N. B. Este Commandante foi

assassinado pelos seus Officiaes em lAIarço de 1843. Estes dois últi-

mos Soldados, apezar de serem europeos dos que tinham levado

baixa (degradados politicos por D. Miguel), e de terem muitos indi-

víduos que orassem por elles, foram decapitados.

Supplemento ao Investigador ."V." l de Bombaim.
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Marquez de Castello Novo, que alii ganhou o illustre Ululo de

Alorna em memoria daquelle feito. A sua conquista era indis-

pensável para obter a da província de Bicholim, e mesmo a de

Sanquelim, protegidas pelas forças que nella se apoiavam, como
com eíTeito se verificou logo depois. Por ordem da Corte foi ella

entregue ao Bounsoló no anno de 1761, que immediatamente

insurgio e libertou as ditas províncias auxiliado pelos Ranes, e

ameaçou a de Bardez. Neste estado se conservaram sotírendo va-

ria fortuna, até que no dia 25 de Agosto de 1781 foram as

mesmas reduzidas á obediência, e a fortaleza restauradas pelo

Governador D. Frederico Guilherme de Sousa. Hoje serve de

presidio, e tem a seguinte guarnição : 1 Major, Commandante,

1 Ajudante Alferes, l Capellào, 3 primeiros Sargentos, 4 se-

gundos ditos, 1 Furriel, 9 Cabos de Esquadra, 2 Anspeçadas,

42 Soldados, e 2 Tambores, que sommam 66 praças, e fazem

de despeza, incluindo a de azeite para luzes, 6:266", ou

1:002^560 réis, fortes. As suas bôccas de fogo, segundo o

mappa de 1832, eram 4 peças de ferro de calibre 2, 2 de

calibre 3, 2 de 4, 2 de 6, e 2 de 9; ao todo 12.

4." Forte de Arabó. — Occupa a mesma margem do

Arodem^ na mesma província, porén? no interior delia ; e foi

conquistado como a precedente, pelo mesmo D. Frederico em
1781, tendo-o sido também pelo Marquez dAlorna na época

em que tomou esta praça. A sua guarnição até 1842 compu-

nlia-se de 34 praças, e havia alli montadas 7 peças de artilhe-

ria
; porém nào se faz menção delle no Orçamento de 1850,

donde concluo que foi mandado abandonar: nào encontrei a

Portaria que o abolio.

5.° Forte de Quitulá. — Na fronteira de Bardez, cons-

truído pelo Vice-Rei Vasques Fernandes César de Menezes des-

de 1712 a 1717. Foi mandado abandonar por D. Manoel de

Portugal em Portaria de 16 de Maio de 1834, segundo o

disposto no Aviso Régio de 2 de Junho de 1810, que o Conde

de Sarzedas deixou de cumprir cm parte. Pelo mappa acima

dito tinha elle 3 peças de ferro de calibre 6, no anno de 1832.

6.' Forte de Coluale. — Construído na niargem esquerda

do Chaporá, que neste sitio toma o nome delle. Foi erecto,
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betij como os dois seguiiiles, pelo Conde de Alvor, Francisco

de Távora em 1681, perdido cm 1789, e reconquistado pelo

Marquez de Louriçal em 13 de Junho de 1741, e finalmente

abandonado pela Portaria referida do Vice-Rei D. Manoel de

Portugal, em IG de Maio de 1834. A sua guarnição era

feita pelo 3." de Caçadores, que se chamava também Batalhão

de Coluale, por ser este forte o seu quartel.

7.* Forte da Assumpção de Tivim.— Na rectaguarda, e a

pequena distancia da grande muralha que fecha a província

de Bardez, entre os rios de Mapucá, e o mesmo Coluale^ ou

de Chaporá, construido no dito anno de 1681. Foi abando-

nado, como se disse, em 1834, recolhendo-se as suas 4 peças

de ferro de calibre 4 ao Arsenal, e a sua guarnição á Praça

da Agoada.

8." FoHTE DO Meio de Tivim.— Construído como os pre-

cedentes pelo Conde de Alvor para flanquear o Forte Novo,

de que abaixo se fará menção. Teve a mesma sorte dos que

occupam esta linha de defesa, entrando nas medidas geraes do

abandono das fortificações interiores; e as suas 4 peças de

ferro o mesmo destino, bem como a força que o guarnecia.

9." Forte de Ambarim. — A pequena distancia da mura-

lha, e no seu flanco direito, abandonado na mesma época. Ti-

nha em 1832 uma peça de ferro de calibre 4, e uma de ca-

libre 6.

10.° Forte Novo de Tivim.— Construido pelo Conde de

Linhares, como indica o letreiro que tem sobre a porta que

diz o seguinte

:

Reinando o Catholico Rei D. Filippe 3.", go-

vernando esle Estado o vigilantíssimo D. Mi-

guel de Noronha, Conde de Linhares, foi

feita esta obra, no anno de 1635.

Quando se abandonou tinha uma peça de ferro de calibre

4, e 8 de calibre 6. A obra de que o dístico faz menção era,

além do Forte, uma grossa muralha abaluarlada de meia legoa

de comprimento, e outra meia de cortina lisa, defendida por
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este forte, e um grande fosso aquático, o qual partindo do rio

de Mapuçá, havia terminar no de Coluale^ e converter a provin-

cia de Bardez numa ilha. Esta obra g-igantesca, óptima quando
as Novas Conquistas do Norte eram dominadas pelo inimigo,

e excellente em todos os tempos, não só deixou de considerar-

se importante e de concluir-se, senão até se despresou, e foi

abandonada : como se os pontos militares do interior de um
paiz podessem nunca ser indifferentes ao seu possuidor!

1 1 .* Forte djí Chaporá.— Foi começado a construir no
anno de 1717 pelo Vice-Rei D. Luiz de Menezes, Conde da

Ericeira, 1.° Marquez de Louriçal, e concluído no tempo do

seu successor, na margem esquerda do Coluale^ e dominando-

Ihe a foz, que lerá uma milha de largura. Está numa boa

posição militar, bate bem toda a pequena bahia, e a costa

para o sul
; por cujas circumstancias e novidade o mesmo rio

lhe tomou o nome, perdendo neste sitio aquelle que recebera

da outra fortificação anterior. Foi tomado pelos Bounsolós, em
1739, e retomado pelo Marquez de Louriçal em 13 de Junho
de 1741. O seu pessoal compõe-sc de 1 Capitão Comman-
dante, 1 Capellão, e 1 Cirurgião, que fazem de despeza 1:489''%

comprehendidos 85 ditos para azeite, e cera da Capella, ou
238^240 réis, fortes; e o material consiste em uma peça de

ferro de calibre 4, e 2 de calibre 6.

12.° Fortaleza de Bicholim. — No centro da província

deste nome, na margem de um ribeiro que desce de Tholicol,

e vai desagoar no rio de Gòa, perto de Peligão. Está bem si-

tuada, e domina uma grande planicie de várzeas de arroz,

pelo que é de bastante consideração e força. Deixou de ser

presidiada, e recolheram-se as suas 8 peças de ferro de calibre

9 ao Arsenal, em virtude da Portaria de 1 6 de Maio de 1 834 *.

* Eis-aqui a Portaria:— Sendo nas acluaes circumslancias to-

t.alfnenle inúteis para a defensa e segurança deste Estado a Prara
de Raehol, sita na província de Salsete, e bem assim os Fortes do
3Ieio de Tivim, da Assumpção de Tívim, e Novo de Tivim, o de
Coluale, o de Ambarim, o de Guitulá, e o de Corjuem, sitos na pro-

víncia de Bardez, por se haverem desvanecido os motivos que fa-

ziam recommendavcl a sua conservarão, cm quanto não estavam
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É, porém quartel do 2." Balalliuo de Caçadores, cujo Com-

inaiidante acumula o governo da praça e o da provincia, e

faz de despeza para material 72", ou llíí520réis, fortes. Foi

tomada a primeira vez, e arrasada em 1705 pelo Vice-Rei

Caetano de Mello e Castro
;
porém os inimigos apoderando se

das suas ruinas depois delle voltar para o reino, lhe restau-

raram as muralhas, c as defenderam valerosamente, até que o

invicto Marquez de Alorna os bateu, e delias se apoderou em 1

7

de Maio do anno de 1 746. Por ordem da Corte foi restituida em
1 761 com outras fortalezas pelo Conde da Ega, e finalmente re-

conquistada pelo Governador D. Frederico Guilherme de Sousa

em 1781, a quem uma sorte propicia, favorecendo os impul-

sos do seu nobre coração e guerreiro espirito, havia destinado

para exlender os dominios e nome Portuguez por aquellas par-

tes, e consolidar as conquistas de seus mais valentes anteces-

sores.

como aclualmenle eslão, unidas a esle Estado, e em tudo sujeitas ao

Dominio Portuguez, as províncias de Novas Conquistas, que lhes fi-

cam respectivamente fronteiras •, e considerando mais que a Forta-

leza de Bicholim se torna igualmente desnecessária como ponto for-

tificado por se achar no interior da Provincia do mesmo nome, e

contigua ao quartel do 2." Batalhão de Caçadores alli existente: Hei

por conveniente ao Real Serviço, conformando-me com o disposto

a similhante respeito em Aviso Régio, expedido a esie Governo em
2 de Junho de 1810, que a referida Praça de Rachol, Forte do
Meio de Tivim, Forte Novo, Forte de Tivim, e os de Coluale, Am-
harim, Quitulá, e Corjuem, e a Fortalesa de Bicholim, deixem de

ora em diante de ser presidiadas, e consideradas como fortificações,

e que todos os Officiaes, Officiaes Inferiores, e mais pessoas que com-

põe as suas Guarnições, passem a pertencer aos Presídios abaixo de-

signados:

Os da Praça de Rachol ao Presidio do Posto de Betul, do qual

deverá tomar o commando o Capitão Francisco Pereira, que até

agora tem commandado a mesma Praça de Racho).

Ao da Praça de Âgoada, todos aquelles dos Fortes acima men-

cionados, sitos na Província de Bardez, e a Fortaleza de Sanquelim,

aquelles da de Bicholim, a qual fica formando parte do quartel do

dito 2." Batalhão de Caçadores. Fica por tanto dispensado do com-

mando do dito Forte do Meio de Tevim, que se extingue, o Major

das Ordenanças de Bardez, Theodoro da Costa Maia.
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13." Posto de Baga. — E um pequeno reducto á beira do

mar, na provinda de Bardez, próximo á calheta onde des-

ag-oa a regueira que desce da aldéa de Nagoá. Serve de vigiar

a costa, e auxiliar os guardas da fiscalisaçao da alfandega de

Mapuçá. Tem ,2 peças de ferro para signaes, e 7 praças de

guarnição que vem a ser: 1 Alferes Commandante, 2 Cabos

d'Esquadra, e 4 soldados, fazendo de despeza 2:138", ou

342^000 réis, fortes, compreliendidos 36." 2.'^ 30." para luzes.

H.'' Fortaleza de Corjuem.— Nào encontrei o nome do

seu conquistador, nem a era da sua acquisiçào ou fundação.

Comtudo, pelo mappa do material de Artilheria a que me
tenho referido vê-se que, na provincia de Bardez, uma forti-

ficação deste nome linha em 1832 4 peças de ferro de cali-

bre 8 ; e pela Portaria do Vice-Rei D. Manoel de Portugal,

aqui junta, vé-se igualmente, que no anno de 1834 foi man-
dado desguarnecer um ponto fortificado delia com esta deno-

minação e cathegoria. Resta pois averiguar se esta fortaleza

é a mesma que existe na ilha do seu nome, contigua á de

Na dita conformidade deverá o Intendente da Marinha mandar
recolher ao Arsenal Real todas as armas, munições, e petrechos de
guerra existentes nas mencionadas Fortificações, que deixam de ser

presidiadas, mandando igualmente demolir os edifícios nellas exis-

tentes, só quanto baste para serem recolhidos ao dito Arsenal todas

as portas, ferragens, madeiramentos, telhas, e outros objectos meu-
dos, susceptíveis de serem arruinados, ou desencaminhados, e de
preciso cuidado, na conservação das pedras e objectos de maior peso

serão encarregados por competentes Ordens aos Cabos das respecti-

vas aldeias.

A casa existente na referida Praça deRachol, que está servindo

de cadèa pública da Provincia de Salsete, deverá ser conservada,

bem como outra para competente Guarda, e para habitação do Car-

cereiro, em quanto se promptifica mii edifício com igual destino na
Villa de IMargão, sendo também conservados os alojamentos e mais

casas existentes na sobredita Fortaleza de Bicholim, e aquelles do
Forte de Coluale, se delies precisar para algum destino o 3.° Bata-

lhão de (>açadores alli existente.

As Auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento e exe-

cução desta pertencer, assim o tenham entendido e executem, com
os assentos e registos necessários. Palácio do Governo em Pangini,

H de Maio de 181^4. — Portvsal.
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Panelem, conquistadas uma e outra pelo Vice-Rei Caetano de

Mello e Castro no anno de 1705. Quanto a mim nào ha dois

locaes diíFerentes, e a confusão ou erro procede do anachro-

nismo topográfico de se chamar ilha a parte da provincia de

Bardez do ponto duvidoso, que accidentalmente o rio de Ma-

puçá na maré de cheia, e as torrentes do inverno abraçam

em todos os sentidos. Foi também desguarnecida uma fortifi-

cação assim denominada por Portaria do Conde de Sarzedas

de 21 de Outubro de 1811 ; e já o tinha sido com outras

em 17 74, mas de balde, e só foi levada esla medida a efieito

neste dito anno.

IS.*" Casa Forte de Doddomarogo.— Nos confins do Sat-

lary. Conquistada no anno de 1781 pelo Governador e Ca-

pitão General, D. Frederico Guilherme de Sousa. E guarne-

cida por um destacamento do 2.° Batalhão de Caçadores, e faz

de despcza 36." 2.'8 30." para material, ou 4^840 réis, fortes.

16." Fortaleza de Sa^;quelim.— Conquistada a primeira

vez pelo Marquez de Alorna em Maio de 1746, e reconquistada

igualmente por aquelle activo e guerreiro Governador. Era o

Cassabe, ou villa da provincia do mesmo nome e residência do

seu Dessae, na raia de Bicholim, que lhe fica ao Poente. E
ponto militar importante, e dos mais recommendaveis das Novas

Conquistas, e por isso considerada e entretida muito tempo

como praça de primeira ordem. Hoje tem apenas de guarni-

ção 1 Major, Commandanle, 1 Capitão, 1 Capellão, 1 Sacris-

tão, e 1 Lingua, servindo de Professor de Maratta ; ao todo

5 praças que vencem 672.", os quaes juntos a 91 e 1.'^ para

luzes, sommam 3:083." 1.'=, ou 499^312 réis, fortes. Con-

serva montadas 6 peças de bronze de calibre 6, e 2 de ferro

do mesmo calibre: por todas 8.

Í7.'^ Forte de S. Bartholomeu.— Na face do Norderte da

ilha de Chorão, defendendo o váo que ha entre a mesma e as

ilhas do Calvy e Panelem. Está aliandonado desde o tempo do

Conde de Sarzedas*.

* Veja-se o OíTicio dosfe Vice-Rei nos dominienlos annexos a

osla IMemoria.
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18." Forte de Naruá. — Na ilha da Piedade de Divar.

Não achei doccumento por onde conhecesse a sua origem, mas
é provável que fosse obra do Conde de Linhares D. Miguel de

Noronha, que foi o edificador de quasi iodas as fortificações

das visinhanças de Goa. Elle foi abandonado, assim como o

de S. Braz, por outra Portaria do Vice Rei D. Manoel de Por-

tugal, datada de 8 de Abril de 1834, na qual manda reco-

lher a sua artilherla ao Arsenal ; e conservar só o Forte de

S. Thiago de Benastarim, coyno memoria dos grandes J^eitos

alli jpraticados pelos Portuguezes, por occasião do seu esta-

belecimento neste Paiz.

19-* Forte de S. Francisco Xavier.— Na ilha deJua, ou

Santo Estevão. Abandonado por Portaria do Conde de Sarze-

das de G de Junho de 1811.

20." Fortificações da Cidade de Goa.— Pelo lado do Nas-

cente e Norte tinha a muralha começada pelo Vice Rei D. An-
tão de Noronha em 1565, a qual partia de um baluarte no

Paço de Daugim, continuando com sua cortina, ou couraça

até outro baluarte no Paço Secco, ou Váo de S. Braz, onde

havia um forte antigo dos Mouros, que se reparou em 1697,

no governo do Vice Rei Conde de Villa Verde D. Pedro An-

tónio de Noronha, e que se reedificou outra vez no governo de

D. Frederico Guilherme de Souza. Deste ponto continuava a

muralha até ao forte de Santiago de Benastarim, nome famo-

so nos fastos da índia Portugueza, e que por memoria delles

ficou subsistindo com guarnição, e se inculca a todos os vian-

dantes para admirarem a molle bellica alli existente, que os

Mouros construiram de barras de ferro, abraçadas por faixas de

bronze, por cuja bocca ou alma cabe ao comprido o homem
mais corpolento, chamada a Peça de Benastarim *. Ao pé destes

três baluartes e fortes eram as principaes portas da Cidade, que

além delias tinha outras interiores nas ruas, mandadas construir

pelo Governador António Paes de Sande, que succedeu na Via,

* Por Perlaria de 30 de Novembro de 1842 do Governador

Geral Conde das Antas, foi este Pre.si(ho abolido, e o forte abando-

nado.
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cm 1679, ao Vice Rei D. Pedro de Alincida. De Benaslarim

scíTuia a muralha na direcção do Sul ao forte do Mangueiral,

que tinha sua tercena para quartel da guarnição; e deste, co-

mo de seus baluartes, ao de S. Jouo Baptista, no Outeiro de

Caramholim, que íica ao Sul de Goa. Deste sitio continuava

circumdando a Cidade pelo lado do Poente, fazendo suas cur-

vas á Casa da Pólvora em Panelim, onde terminava n'uma

bateria, que dominava a ponte estabelecida sobre o fosso, que

vinha dó rio, e chegava cheio de agoa ale á próxima riban-

ceira. Na direcção do Sueste e rectaguarda de um pequeno

braço do Zuarim, que penetra por Neurá, Dongorim, e chega

a Mandur, distante milha e meia da muralha, e defendendo a

ilha na parte mais vulnerável pelo lado de Pondá, estava o

Forte de Nossa Senhora do Amparo, ou do mesmo Mandur, no

portal de cujas ruinas hoje ainda se lè o seguinte :

Governando este Estado

o III."" e Ex.""" Sr. Conde da Eya

Vice-Uey, se fez este Eorle

de N. S. do Amparo,
Sendo Vedor Gral

da Fazenda Henrique

Carlos Henriques

No anno de 176 i.

Na ponta mais do Sul da ilha, fronteira á outra da pro-

vinda de Salsete dos subúrbios de Cortalim, havia o Forte de

S. Lourenço que, apesar de aííastado da cidade podia consi-

derar-se como supplemento da sua fortificação. Igualmente

eram dependências delia os mais fortes, e baterias que borda-

vam a mesma ilha, que abaixo direi
;
porém, para nào inter-

romper a ordem da numeração adoptada no sentido da lati-

tude, posto que alguma cousa se alterou fallando das que se

comprehendem no recinto de Goa, é necessário advertir, que

os últimos algarismos só aíTectam as muralhas, couraças, ba-

terias e fortes do mesmo recinto já referidos de S. Braz, S,

Thiago, Mangueiral, Daugim, e Caramholim, e nào os outros

que incidentemente foram descriptos, os quaes hào de seguir-

3
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se, e entrar na sua respectiva distancia equinocial. O perinic-

tro destes cinco, em 1832, tinha quatorze peças de ferro,

sendo seis de calibre 3, quatro de calibre 4, trcs de calibre

9, e uma de calibre 18, que se recolheram ao Arsenal em
virtude da Portaria acima dita: o segundo ficou presidiado

com duas peças também de ferro de calibre 4, cinco de cali-

bre 9, e o seu famoso pedreiro mourisco ; e tinha um Major
Commandante, 1 Tenente, e 8 Soldados, em memoria dos

grandes feitos a que se referia a ordem da sua conservação,

que foi revogada por Portaria de 30 de Novembro de 184.2

do Governador Geral Conde das Antas, que o desguarneceu
;

os três últimos haviam sido abandonados no tempo do Conde
de Sarzedas.

21." Forte dos Reis Magos.— Situado no extremo de uma
ponta da província de Bardez, fronteira á praia de Gaspar
Dias, no logar mais estreito do Rio de Paugim, no cume de

um oiteiro que domina as duas margens delle até á ponte de

Ribandar, c Verem. Foi construído pelo Vice Rei D. Afíbnso

de Noronha, que governou a índia desde 1551 a 1554: cm
1589 o Governador, por successão, Manoel de Sousa Couti-

nho, mandou accrescentar-lhe a couraça da borda d'agua, que

é uma bateria de 7 peças acasamatadas, e três fiices, no sys-

lema da Torre de Belém, unida á Cidadella por duas cortinas

excellentes, cada uma das quaes tem 124 degráos no interior

do parapeito. O Vice-Rei D. Francisco da Gama, Conde da

Vidigueira, lhe mandou fazer o quartel do Commandante e

paioes, no anno de 1598; finalmente o Vice-Rei Caetano de

Mello e Castro, em 1707, lhe mandou fazer a tenalha que
bate a campanha pelo Norte do rio a todo o alcance de ca-

nhão, e assentar as Armas Reaes no intablamento da porta,

sobranceiras á inscripçào seguinte

:

No anno de 1707 : foi reedificada esra Fortaleza

governando o Vice-Rei Caetano de Mello e Castro,

e se pozeram estas Armas sendo Capitão delia

D. Aleixo de Almeida.

Tem 1 Major Commandante, 1 Ajudante Alferes, 1 Al-
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inoxarjfe, 1 Fiel do dito, 1 Ajudante de Cirurgia, que som-

niam 5 praças, e lazeai de despeza 2:989." 2.'° 30.", ou

478^256 réis, fortes, incluindo 109." 2.'« 30." para luzes*.

Além deste Estado Maior, é guarnecido ])or um destacamento

de Veteranos. Até 1842 havia alli um Telegrafo que repetia

os signaes da Agoada para Malim ; mas o Governador Geral

* Acerca desta despeza havia na índia grande abuso, e por isso

o Governador Geral Conde das Antas lhe deu remédio na Portaria

abaixo transcripta : ha cousas tão especiaes, que só os peritos, e os

que uma longa pratica tem competentemente habihtado, podem co-

nhecer e avaHar; um Governador Geral paisano, um Ministro da
Marinha Official do Exercito, Padre, Desembargador, ou qualquer

outro, sem a menor idéa do serviço complexo desta Arma, tão es-

pecial a todos os respeitos, são aberrações dos principies governa-

mentaes, que nem as exigeucias, por vezes cegas e absurdas, dos par-

tidos politicos, podem rasoavelmente justificar.

N.° 27.— Quartel General no Palácio do Governo Geral em Pan-

gin, 20 de Outubro de 1842.— Ordem do ExERcrro.— N.° 103.

—

O Tenente General Conde das Antas, Governador Geral do Estado

da índia, determina o seguinte: Sendo muito desproporcionado o

abono que até agora se tem feito para compra de azeite aos Corpos,

Praças, e Fortes do Estado, relativamente ao numero de luzes, e até

excessivo o preço desse abono : Hei por conveniente que do 1 ." de
Novembro próximo futuro em diante se observe a llegulação que
baixa com esta, assignada pelo Official Maior da Secretaria ; regu-

lando-se cada luz a razão de dez réis, em moeda do Paiz, e cessando

desde esse dia todo e qualquer outro abono para luzes, que em con-

travenção desta disposição por ventura se fizer, sob a responsabili-

dade dos respectivos Commandantes, e da Repartição Fiscal.

As requisições das quantias necessárias para compra de azeite

serão remettidas á Secretaria do Governo pelos Commandantes de
Corpos, Praças, e Fortes, até o dia 15 de cada mez, com o recibo

exarado do mez seguinte, a fim de serem previamente liquidadas, e

receber-se a sua importância no primeiro do mez.
Nas Províncias as Guardas serão fornecidas de azeite pelos res-

pectivos Corpos, e na Capital, as da Guarnição, pelo Cazerneiro, as-

sim como o destacamento de Panelim. Os destacamentos e postos

nas Provincias, serão também fornecidos pelos Cazerneiros dos res-

pectivos Corpos. As Auctoridades a quem o conhecimento desta per-

tencer, assim o tenham entendido, e executem com os registos ne-

cessários. Palácio do Governo Geral em Pangim, IR de Outubro de
1842.— Conde das Antas.
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Conde das Anlas Iransfcrio-o para o Cabo, d onde repele para

o Olteiro da Conceição de Pangim os mesmos signaes da

Relação das quantias necessárias para compra (fazcite para as luzes das Praças e

Fortes abaixo declarados, a que se refere a Portaria n." 103, des'a data.

Praças e Fortes
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Agoada c os cie Mormugao, que lhe ficam em iguaes dislan-

cias. Dentro das murallias deste forte faz-se annualmcnte uma
feira no dia da Epifania, chamada feira dos Reis, cuja festa

se celebra na igreja parocliial desta invocação, que lhe fica

na praia contigua. Pegado com o edifício da dita igreja, que

lem um adro immenso, e uma excellente escadaria, ha um
palácio que servia de hospedar os Vice-Ileis logo que des-

embarcavam, até que tomavam posse. Em 1832 tinha o forte

onze peças de calibre G, oito de calibre 9, e quarenta e

(juatro de calibre 1 .2, tudo de ferro.

22^ PcAÇA DA Agoada.— É O poulo fortificado mais mi-

litar da costa do Norte de Gôa, e talvez de todo aquelle ter-

ritório, já pela sua natureza, já pela arte com que o tornámos

formidável. Occupa o extremo da península que forma o li-

mite boreal da foz do Maiidovim, debaixo de cujas baterias to-

dos os navios que demandam o ancoradouro, sào forçados a

fundear, para soíTrerem o registo. Com eíTeito, é uma bella

e grande fortificação, consistindo principalmente n'uma serie

de baterias á borda d'agoa, ligadas entre si, que poderão com-

portar até 200 boccas de fogo; protegidas por uma grande

Cidadela no cume da rocha sobranceira, ligada também com
a maior daquellas, onde está o palácio do Governador, por cor-

tinas flanqueadas de bastiões, com seus terraplenos para mor-

teiros. Esta Cidadela, é um rectângulo, com seus baluartes,

seus fossos e revelins; sua estrada coberta, seus quartéis á

prova de bomba, e duas immensas cisternas, abertas na mesma
rocha, de um acabamento perfeito. Domina toda a campanha
ao maior alcance de canhào, pelas tenalhas do Norte e Nas-

cente; e além delias ha uma muralha ou recinto exterior da

praça a tiro de fuzil, com seus baluartes, que completa a for-

tificação, e a fecha entre o mar e o rio de Siiiquerini, de ma-

neira que ella ficaria isolada se o fosso que parle deste rio es-

tivesse concluído. Próximo ao angulo reintrante do baluarte

do Sudoeste, da parte exterior, mas dentro da cortina que

desce da Fortaleza Real para a Bateria da Praça, está a torre

circular do Farol, bem construída e espaçosa. No baluarte do

Noroeste, erguc-se o mastro que supporta o mastaréo do tele-
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g;rafo de bandeiras; lermulando só a portugueza, no angulo

mais saliente da Bateria da Praça, em oulro mastaréo d'im-

menso mastro. Dentro da praça ha uma nascente primorosa

de agoa, incorruptivel nas viagens de longo curso, com uma
maquina bem imaginada, cpie a dei la em calhas, por onde

corre até ao fim do cães, e d'onde commodamente a recebem
as embarcações. Por cima da fonte, que é aberta na rocha, tem
o seguinte letreiro

:

Reinando o mui Calliolico

liei D. Filippe 3.° de Portugal,

e sendo se^^unda vez Vice-Rei deste

Estado o Conde de Almira D. Francisco

da Gama : mandou a Cidade fazer esta Fonte
do dinheiro de um sporeo, para nella fazerem

agoada as Náos deste porto; a qual man-
daram fazer os Vereadores doanno de 1G2 i.

Por cima da porta do primeiro recinto ha outra inseri

-

j)çào, da qual se provív que esta grandiosa fabrica foi obra do

Vice-Rei Wul Lourenço de Távora ; diz ella :

Reinando o mui Catholico Rei

D. Filippe 2.° de Portugal : man-
dou a Cidade fazer esta Fortaleza

do dinheiro de um por cento para

guarda e defensão das Káos, que a

este Porto vem, a qual foi acabada

pelos Vereadores do anno de 1612

Sendo Vice-Rei Ruy de Távora.

O farol era antigamente entretido por fachos ensopados

em azeite, cujo costeio faziam as camarás agrarias de Bardez.

Hoje tem uma boa lanterna, com eclipses regulados pela ma-

china de um grande relógio, que bate as horas num sino de

150 arrobas de peso, transferido para alli da torre do extin-

cto convento dos Agostinhos de Goa. Por Portaria do Gover-

nador Geral interino Lopes de Lima (que tinha feito este me-

lhoramento) de 20 de Novembro de 184Í, foi ordenado o seu
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serviço, que iiâo lem soflrido alteração, N'uma das lombadas
do terreno sobranceiro ao rio, c olhando para a barra, eslá a

Ermida de S. Lourenço de Linhares, que serve de Parochia

do mesmo orago, erecta pelo Conde daqiielle titulo cm 1630,
como se deprehende do letreiro seguinte, que tem sobre a

porta :

Reinando em Portugal o Catholico Rei
D. Filippe 3." N. Sr. e governando este

Estado o Vice-Rei D. Miguel de Noronha,
Conde de Linhares, mandou fazer esta

Ermida do Remaventurado S. Lourenço,
com parte do dinheiro do dilo Saneio, e parle

do seu, no anno de 1630.

E i)or baixo deste, est'outro

:

Reinando o muito aho e nmito pode-
roso Rei D. João 4/' Nosso Senhor,
se deu perfeição ás obras desta Ermi-
da do Bemaventurado S. Lourenço,

Sendo Vice-Rei o Conde de Aveiras, no
anno de 1643.

A Icsla deste Sancto é muito concorrida e almejada, por-

(jue marca a época da abertura da barra, isto é, o tempo or-

dinário da entrada e sabida dos navios, quando acaba a mon-
ção do SO. Antes do dia de S. Lourenço ninguém espera ver

uma vela no borisonte, pois que é inverno; mas com o raiar

da sua aurora lá passa por n)ilagre delle, ou mesuio surge na

barra por favor seu, o primeiro barco do alto mar, c se apres-

tam para sahir as embarcações costeiras, ou os navios que

perderam a monçào. E por isso que a frontaria da igreja olha

para o mar, que o adro se enche de curiosos, que os navegan-

tes fazem seus cálculos examinando o borisonte, e as almas pias

e devotas cumprem e fazem nessa occasiào suas promessas.

A guarnição desta praça foi sempre numerosa, e ella era

residência do General da l^rovincia, quando os havia ; depois

({ue deixaram de existir, o seu Governador era um Coronel.

Pelo Orçamenlo de 1850 está montada da maneira seguinte:
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1 Major Governador, 1 dilo de Presidio, I Ajiidanlc dilo, 1

Alferes dilo, I Caj>elIuo, I Alinoxarife, I Fiel do dito; ao

lodo 8 pessoas de Eslado Maior, que vencem 8:1G7." 1.'''

•40.", incluindo 164."' para luzes e oulras despezas, que pre-

fazem 1:30G^773 réis, forlcs E quartel do Regimento de

Arlilheria, e da Companhia de Veteranos do Norte, e lem 12

Pangelins e seu Mocadào, pagos pelo Arsenal para serviço do

Registo do Porto. Em 1 832 linha as boccas de fogo seguintes:

quatro peças de bronze de calibre 16, cinco de calibre 18,

duas de calibre 24, uma de ferro de calibre 3, vinte e nove

de calibre 9, trinta e Ires de calibre 12, quatro de calibre

16, e doze de calibre 18 ; isto é, noventa bôccas de fogo só

nas baterias comprehendidas entre as cortinas que descem da

Fortaleza Real, (jue balem o ancoradoiro, porque todas as mais

que lhe ficam a Oeste, e olham para o mar, estavam, e creio

que estào, desguarnecidas. Havia mais nos seus armazéns vinle

e seis peças inúteis. Dentro da praça existem uns telheiros,

e um cdificio, construídos no anno de 1808, e ainda hoje re-

parados e costeados pela presidência de Bombaim, para hospital

e casa das armas da divisão ingícza, que a pretexto de auxi-

lio contra os francezes, occu[)ou os principaes pontos milita-

res do nosso território'.

23." Forte de Gaspar Dias. — Construido no anno de 1598

* Contava-se em Goa, c era facto notório, que vindo o Aju-

dante da Sala participar ao Governador Francisco António da Veiga
Cabral terem os inglezes arvorado a sua bandeira no Caho, e outros

pontos, elle o desmentira, e reprehendera por lhe dar simillianle

noticia. Insistindo o Ajudante na exactidão do facto, respondeu-lhe

o Governador— «E falso, não podo ser; participe ao Major Gene-

ral que hoje vou ao seu acampamento.»— De tarde, com eíleito,

partio Francisco António com todo o seu numeroso Eslado Maior, a

pé, direito ao C^aho, dalli quasi um legoa, precedido de seis Porta-

mechados. Ao entrar no campo, onde perto de 0:000 homens o es-

peravam, c lhe apresentaram as armas, elle parando a pequena dis-

tancia do logar da Bandeira disse aos Porta-machados : — «Botem
aquelle pao abaixo.» — O pao da bandeira ingleza cahiu aos pri-

meiros golpes, elle fez uma coilezia ao Major General, e voltou para

]*angim. ISunca mais se arvorou bandeira dentro das Fortalezas (jue

não fosse a Portii"ueza.
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pelo Conde da Vidigueira, D. Francisco da Gania. Chama-se

assim, por ser aqnclle terreno pertencenle a um palmar deslc

nome.

É uma tenalha de lO peças, que borda a ilha de Tissuaddy,

na praia do Mandovim, opposta ao Forte dos Reis, cujos tiros

cruzam com os deste, defendendo o rio superiormente, nào

só porque a passagem do Banco terá alli meia amarra de lar-

gura, senào porque o mesmo rio entre os dois fortes nào chega

a ter seiscentas braças, ou dois terços de milha. Foi mandado

arrasar pelo Ministro Martinho de Mello, mas apenas se des-

guarneceo, e accomodaram-se os seus quartéis para o Batalhão

de Artilheria, bem como uma grande tercena que linha na

goUa para quartel do 1.° Regimento. Por causa dos factos de-

sastrosos que na índia se succederam a restauração do throno

da Rainha e da Carta Constitucional foram os quartéis redu-

zidos a cinzas, e com o forte desmoronados na noite de 4 de

Março de 1835, pelos tiros de seis peças e obuzes, que os ba-

teram pelo lado da terra, e outras seis de um cuter e chata

do lado do mar*. Porém o Governador interino Lopes de Lima

* 111."" c Ex."'" Sr.— O 1
.'' Regimento acha-se totalmente ex-

lincto depois de um tiroteio de pouco mais de duas horas, em que

houveram mortos e feridos de parte a parte, pois do 1." Regimento
além dos mortos que hontem encontrámos, ainda hoje de madru-
gada elles levaram nove. O Batalhão de Artilheria acha-se muito re-

duzido e desarmado, pois que marchando eu hoje em direitura ao

Cabo para o destruir (porque em fim é preciso que isto acabe por

uma vez) felizmente cedeo á proposição que fiz de se vir apresen-

tar sem armas. Esta pequena guerra está acabada, resta outra de pe-

quena consideração, que dentro em poucos dias se achará termi-

nada. Em Pangim tudo está em socego. Nas Províncias ha pequenas

cousas, e entre ellas o embaraço de algumas communicações, orde-

nado por Constâncio Roque da Costa. Tenho disto documentos au-

ihenticos; porém brevemente ficarão desembaraçadas. Estou resol-

vido e decidido inteiramente a mandar fusilar não só militares, que
lenham dado ou derem causa a derrainar-se sangue, porém mesmo
paisanos, seja qual fòr a sua jerarchia, uma vez que chamem os po-

vos á insurreição, e que se lhes prove isto: pelo que loca a mim
eu em quahjuer tempo responderei. Tenho a levar á consideração

de V. Ex.^ que a Contadoria, e outras Repartições, tem estado fe-
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lljc mandou fazer os precisos reparos, e dar alta em 1 1 de

Fevereiro de 1842. Tem hoje a sua compelente artillieria e

guarnição de veteranos, com mandados por um Alferes ; e faz

de despeza 516." 2.'^ 30.", ou 82^640 réis, fortes. O Go-

vernador Geral Conde das Antas, por Officio n.° 378 de 24
de Fevereiro de 1842, ordenou ao Commandante Geral de Ar-

tillieria que mandasse guarnecer o baluarte da esquerda desta

bateria com duas peças mais de calibre 12.

24,° Fortaleza de Nossa Senhora do Cabo. — Era uma
grande fortificação no systema da de Agoada, no cume e praia

Occidental do extremo da ilha de Tissuaddy, com sua Cida-

dela communicando com as baterias razantes, a duas milhas

de distancia para o Sul da dita Praça, e três para o N. E. da

de Mormugào. As suas muralhas cahiram, e hoje apenas ten)

menos mal conservadas três grandes cisternas, e a Casa Con-

ventual do mesmo nome, construida á custa do Vice-Rei Ma-

thias de Albuquerque, em 1594. Por Ordem do dia de 12

de Novembro de 1829 e Portaria de 14 desse mez, creou o

Vice-Rei D. Manoel de Portugal uma commissão que pro-

pozesse os meios de restabelecer esta Fortaleza, e mandou ao

Commandante do Corjio de Engenheiros que os levasse a eílci-

chadas; jui^o que é porque os Empregados, filhos do Paiz, deram

as mãos para estorvar o andamento dos negócios : sirva-se V. Ex.'

dar providencias, fazendo mesmo declarar vagos, e preencher os lo-

gares daquelles que sem motivo justificado não comparecerem para

trabalhar. Alguns Provedores, segundo me consta, tem chamado
gente ás armas (armas que felizmente elles não possuem, sendo as

únicas as da intriga): digne-se V. Ex." dar as providencias necessá-

rias, alias cu os farei prender e fusilar, se não houver outro remé-

dio. São precisas providencias para a entrada do dinheiro na The-

sonraria-, o auxilio Militar está prompto, espero por tanto não me
ver obrigado a fazer governar as Provincias militarmente, pois que

muito confio em V. Ex.*, a quem Deos fíuarde muitos annos.

—

Quartel do Governo Militar dos Estados da índia, em Pangim, 5 de

Março de 1835.= 111.'"° e Ex.'"" Sr. Joaquim Manoel Corrêa da Silva

e Gama.= Forfunalo de Mello, Coronel e Governador Militar.=
Está conforme com o original.— Joaquim Manoel Corrêa da Silva e

Gama.
Befulação Jnalylira do Manifeslo do Governo intruso de Gôa.
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to. Mas Iraclando-se ao inesiuo tempo de reedificar a grande

praça de Morniiigilío, apenas lhe rossaram o mato comprchen-

dido no seu antigo recinto, e removeram algumas pedras da

bateria da praia. Dentro dos muros existem, como na Agoada,

os Quartéis, Hospital, Cemitério, c varias casas pertencentes

á Companhia Inglcza, do tempo cpie alli esteve a tropa de

Bombaim.
25.° Praça de MormugÃo.— Abrange toda a península

em que termina pelo Norte a província de Salscte, e que forma

a parte do Sul do porto de Goa. Tem mais de duas legoas de

circuito, pois o eixo maior do seu ])erimetro passa de mil e

quatrocentas braças. É inaccessivel desde o Norte i3elo Oeste

e Sul até ao isthmo. Aqui é defendida por uma grossa mu-

ralha e fosso, que assoberbam cinco baluartes denominados :

da Poria do Campo, do Desterro, de S. Domingos, de S. Je-

ronymo, e de S. Boaventura. Nos flancos destes, .para o Norte

seguem-se os de Nossa Senhora da Guia, de S. Francisco, e a

Bateria do Palácio; e para Oeste, os baluartes do Cabo, das

Pedrinhas, e do Saldanha, unidos uns e outros por suas cor-

tinas. Fazendo frente ao ancoradoiro, e circumscrevendo a

parte que corresponde ao canal da barra para o Noroeste, se-

guem-se os baluartes de S. Jacinto, de Sancto António, o Re-

dente, c a Fortaleza Real. Deste ponto para Oeste, vão ainda

continuando os baluartes de Mombaça, da Calheta, de Malabar,

e do Porto da Martanheira : ao todo vinte, porém pela maior

parte desguarnecidos de artilheria, havendo só montadas qua-

renta e oito boccas de fogo naquellas baterias que olham para

o ancoradoiro, e na Fortaleza Real onde se arvora a bandeira

Portugueza. Foi construída em 1G24 no governo do Vice-Rei

D. Francisco da Gama, e mandada continuar por Carta Regia

de 2 de Outubro de 1645. Ha nesta praça muitas fontes excel-

lentes, sendo as principaes a do baluarte de Malabar; do largo

do Palácio, donde os navios se abastecem, com seu padrào das

Armas Reaes, dizendo-se que ella passa por mina de oiro ; e

a de Saneio Ignacio, lagcada, e enobrecida em 1703, que di-

zem também passar por mina de enxofiir. No cume sobran-

ceiro a Fortaleza Pvcal, descobre-se o farol que com cila com-
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munica a sua base, por uma escada larguíssima de 152 de-

gráos de pedra ; e no ponto culminante de toda a peninsula o

telegrafo' de bandeiras, que se corresponde com aqucllc da

Agoada, e o do Cabo, mandado estabelecer pelo Governador

Geral Conde das Antas em Março de 1842, para servir de

repetidor dos signaes feitos nas duas praças, e transmilti-los

para o telegrafo do Oiteiro da Conceição em Pangim. Entre

o palácio dos Vice-Reis, edificado em 1624, e sua Capella,

que faz frente a um terreiro quadrangular de 55 braças, e a

Porta do Mar, estão os Quartéis da tropa, com 88 braças de

comprimento, edificados sob a direcção dos Padres da Compa-
nhia ; e diante da mesma Porta, os armazéns das Nãos e pe-

trechos de guerra, com 55 braças cada um'^. Na rectaguarda

da Fortaleza Real estào as Casas do Capitão Mór da Praça, c

o Quartel da sua Guarnição. Entre o baluarte de S. Fran-

cisco e o da Guia, avultam os armazéns dos mantimentos,

que abrangem um espaço de 56 braças de comprido por 5

de largo ; e fronteiros á cortina dos baluartes da Porta do

Campo e do Desterro, em seu grande largo, a igreja de Nossa

Senhora deste titulo, e os Quartéis dos Officiaes. Ao pé do

baluarte de S. Domingos o grande Hospital Militar, e outros

quartéis; e finalmente varias casas particulares espalhadas por

toda a semicircumferencia do perimetro fortificado, desde a

ponta mais do Norte, até ao extremo Sul da muralha do is-

thmo, cujo fosso no preamar se enche a pontos de converter

esta formidável praça n'uma ilha. Por cima da porta princi-

pal que olha para o Cães, lé se o distico seguinte:

Reinando em Porluí^al o Calholico

Rei D. Filippe IH dtsle nome
Sondo Vice-Rei deste listado 2. vez

l). Francisco da Gama 4. Conde
De Vidigueira, e Ahniranie da ín-

dia, do Conselho ^rEslado de Sua

Alaí^estade, o seu Gentil-homem

* A(|ui vai junto o Regimento de Signaes.

'^ Vejase a planta junta.



w





45

i!a Camará, foz esta luírlaloza. E
lançou a 1. pedra aos .... de Abril

de 1624 a qual se fez C tas

Terras concederam per delias.

Quando em 1684 Goa se despovoou, e delia fugiam todos

os habitantes, por causa da epidemia que a assolava, emprc-

liendeu o Vice-Rei Conde de Alvor, Francisco de Távora, edi-

ficar nesta praça, com beneplácito da Corte, nova cidade, con-

cluindo-lhe os edifícios já descriptos, e applicando-lhe para as

obras uma consignação de 20:000 xerafins annuaes da renda

do tabaco; porém com o seu regresso a Portugal em 1G8G,

e a invasão da epidemia na aldèa da mesma praça, que deixou

deserta, sem que ao menos escapasse o próprio Governa-

dor D. Rodrigo da Costa, ficou a transferencia da cidade em
liorror, e escolheo-se para residência das a uctor idades a aldêa

de Pangim, que o viros maléfico extravagantemente respeitou

até nossos dias. No governo do Vice-Rei Conde de Sandomil,

Pedro Mascaranhas, apezar do receio que o seu péssimo clima

inspirava, todos os Portuguezes e seus descendentes dalli com-

bateram e repelliram a invasão JVlaralta de 1739. Ao longo

das suas muralhas, em distancia de uma e duas amarras, pelo

Quadrante do Nordeste, é que no inverno podem surgir com
segurança os navios de alto bordo na costa occidcntal daquem
do Ganges, pois nào ha uma só paragem desde Bombaim
a Ceilão que lhe de igual abrigo; e por isso é o ponto mili-

tar maritimo mais importante do Poente daquelle vastissimo

território. O único vento que fustiga o ancoradoiro é o Nor-

Noroeste, porém os navios resistem-lhe a maior fúria, amar-

rando-se em quatro braças de bom fundo, onde os ferros

unham sem garrar. Todo o outro inlervallo de Mormugào ao

Cabo, que é propriamente a emboccadura do Zuarim^ torna-

se intransitável pelo escarcéo que rebenta nas restingas que

descobrem na baixa mar, sendo mesmo perigosíssimo no ve-

rão navegar por entre ellas a remo, com as virações dos últi-

mos Quadrantes. Como porém isto é possivel, e deste modo
também possivel fazer-se um desembarque na Praia de D.

Paula, fronteira á praça, onde nao cursa a sua artilheria.
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ludo se tinl)a remediado c bem defendido com as fortificações

do Cabo, que dominam Ioda esla parte da ilba de Tissuaddy,

c o mesmo rio para além de meio alcance de Mormugào. A
sua immensa g-randcza, e mormente a sua insalubridade, sào

causa do abandono em (juc se acha, pois nem todo o exercito

Portuguez da índia bastaria para Ibe guarnecer Ires legoas de

parapeitos e baluartes, nem lia veria população que enchesse

aqella g-rande superficie, senào eslabelecendo-lhe dentro a Ca-

pital. Entào esta e aquelle, reunidos, tornariam a sua defeza

fácil, e o seu ataque e conquista deficilimos. Com esta idéa,

e buscando dar ao nosso dominio naquelle paiz todos os meios

de conservação e augmento, o Vice-llei D. Manoel de Portu-

gal, encarregou o Coronel Francisco Augusto, Com mandante
do Corpo de Engenheiros, o ]^,lajor do mesmo Corpo Francisco

António de Lemos, o dito do Estado Maior Joaquim Vicente

Sanches, o Physico Mór, e Cirurgião Mor do Estado, por Por-

taria de 11 de Novembro de 1829, de formarem uma Junta

que, em confonuidadc das iutruccòes ?'cspccl}vas, passasse a

exani'mar as causas da ruina e abandono cm que se achava

a Praça de Mormugào^ e as origens das doejicas cjue alli se

so/J'riam ; e bem assim jpara 'pro'pòr os meios que 'parecessem

convenientes para se evitar o dito 7nal, e para levar aquella

importante Praça e a defeza daquellc Porto^ a um estado

capaz de conservar o respeito á Bandeira Portugucza na-

quellas Partes : incluindo-se nos trabalhos da mesma Junta,

o projecto de reedificação da Bateria ou Fortaleza de Nossa

SenJiora do Cabo do modo cj^ue parecesse co?ivenie?ite. Esta

Junta procedeu como devia, dando conta dos seus trabalhos

cm 10 de Setembro de 1830, e orçando as obras propostas

em 200áí000 xerafins, ou 32:000^000 réis, fortes*. Ásquaes

' Kavenílo o 111.""' e Ex."'" Sr. Governador e Capilão Ceneral

recebido mui gostosanienle o Oíficio que lhe dirigiu, com data de
10 do' corrente, a Comniissão c[ue V. S.^ presidio, encarregada de

apresentar, como apresentou com o mesmo Õrficio, um projecto para

o melhoramento e conservação da Praça de I\íormugão, e Aldèas

circumvisinhas, c das haterias razantes do Cabo; e querendo S. Ex."

levar a ertoití) da poi-sivcl maneira o que a!!i se expende, assentou
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logo se deu principio, porém [)oiico progrediram pela neces-

sidade de acudir a trabalhos mais urgentes para a salubridade

da Villa de Pangim, e constnicçào do Quartel de Artilheria.

Assim ficou, e hoje é guarnecida por um Capitão Comman-
dante, 1 Ajudante Alferes, 1 Cirurgião, 1 Almoxarife, 1 Es-

crivão, que fazem 5 praças, e custam, juntamente com a des-

peza do azeite para luzes," 1:350." 3.'^ 40." ou 2l6|íl 19 réis,

fortes. O seu armameuito compõe-se de quarenta e sete boccas

de fogo, que sào: duas peças de bronze de calibre 3, uma de

calibre G, uma de calibre 16, duas de calibre 24, e uma de

calibre 48; e de ferro, uma de calibre 8, vinte de calibre 9,

dez de calibre 12, quatro de calibre IG, e cinco de calibre 18.

Além do pessoal que lhe é addido, leve uma Companhia de Ve-

teranos de 100 praças, creada e mandada alli aquartelar pelo

Governador Interino Lopes de Lima em 19 de Dezembro de

1840, com o titulo de Companhia de Veteranos do Sul, e na

aldêa do seu districto 733 almas distribuidas por 228 fogos.

Esta Companhia foi transferida pouco depois para a fortaleza

de Cabo de Rama, e tomou o seu logar a Companhia do Cen-

ntro, que se aquartelara na Casa da Pólvora.

26." Forte de Collá.— É uma pequena fortificação da

província de Salsete, que defende a entrada da calheta que vai

em dar principio ao mencionado melhoramento pela matéria do ar-

tigo 4." do referido projecto, que tracta da escavação que deve ha-

ver na montanha ao Ionizo das cortinas, para deixar entre estas, e

a mesma montanha, o intervallo de cinco braças; e como para isso

seja necessário cortar todas as arvores, arbustos, e matto que ha no
dito espaço : Determina S. Ex.* que V. S.% passando novamente
áquella Praça, examine se convirá mais ser aquelle corte feito por

arrematação ou por administração, declarando depois ao mesmo
Ex.™" Sr. quanto poderá custar este trabalho á vista do referido Or-

çamento, quaes sejam no primeiro caso as condições com que deve

arrematar-se, e a melhor forma ou maneira que a V. S.* possa occor-

rer para que no segundo, sendo preferível, tudo se faça com a maior
economia da Real Fazenda, sem ao mesmo tempo perder de vista a

sufficiente perfeição.— Deos Guarde a V. S.* Quartel General no
Palácio do Governo, em Pangim, 13 de Setembro de 1836.=: íll."""

Sr. Francisco Augusto Monteiro Cí\hra\.=: Frederico Leão Cabreira,

Ajudante de Ordens da Pessoa.
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a Chicolná. Tem um Alferes Commantlanlc, e c guarnecida

por um deslacamenlo de Veteranos pertencente á Companhia

de Mormugào ; e faz de despeza 498/' 1 .'M 5." ou 79^728 réis,

fortes.

27." Fortaleza de Raciiol.— Situada á beira de uma ilho-

ta da província de Salsete, na margem esquerda do Zuarini^

([ue neste logar recebe o nome da mesma fortiíicaçào, situada

em frente da província de Pondá, na raia que confina com
o Zambaulim. É uma obra antiga dos mouros cedida aos

I^ortuguezes no governo de Diogo Lopes de Sequeira, entre os

annos de 1518 a 1521, por Crisná Rau, descendente do Im-

j)erador Rama Raza, que a tomara ao Idalcào. O Marquez de

Alorna em 1745 mandou fazer-lhe varias obras, entre as quaes

jnuito avulta o fosso aquático, e um assude, que opportuna-

inente innunda o terreno visinho. Dentro dos seus muros, ha-

via uma bella povoação, e nobres casas, dos fidalgos da provín-

cia que alli residiam com o General da mesma, para se acu-

bertarem das incursões c rapinas dos inimigos que desciam

dos Gattcs e assolavam a campanha. Mas o local tornou-se

doentio, já pelo estado pantanoso em que ficava o terreno, de-

pois do seu alagamento pela abertura do assude, já pelas ema-

nações mephi liças dos vegetaes do fosso que se entupia ; e os

edificios desmoronaram-se, e os habitantes emigraram para a

aldéa de Margào, a qual dentro em poucos annos se elevou á

calhegoria de Villa, confirmada esta por alvará de 12 de Ju-

nho de 1779. Hoje ainda conserva ruinas que attestam a sua

antiga ílorescencia : uns quartéis, a igreja parochial, a cadéa,

c o Seminário Archie[)iscopal. Este engraçado c bom edifício

é obra do reinado de El-Rei D. Sebastião, e occupa uma emi-

nência que olha para o largo da Parada, no sitio mais alto de

toda a praça, com um adro e escadaria magníficos, e cuja fa-

chada faz lembrar a do Hospital Militar da Estrella, cm Lisboa.

Ha no topo da escada principal interior, que é de dois lanços, o

retrato equestre daquelle Rei, de estatura natural, duma correc-

ção de desenho, e mimo de pintura admiráveis. Em 1832 cons-

tava o material de artilheria desta fortaleza de G5 peças de

ferro de vários calibres, c uma columbrina de bronze, do tempo
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do mesmo D. Sebasliào, assestada no vértice do baluarte que oilia

para a província de Pondá. Por Portaria do Governador Ge-

ral Conde das Antas, de 30 de Novembro de 1842, passou o

presidio que nella havia para o Forte dos Reis, e ella ficou

abolida.

28." Posto, ou Forte de Biítul.— E um pequeno rcducto

construido no governo interino de Lopes de Lima, na foz

do Bio do Sal, numa posição óptima, e que sempre fora

occupada militarmente. Hoje tem um Alferes Com mandante,

e um destacamento de Veteranos, que fazem de dcspeza 516."'

2/s 30.", incluindo o azeite para luzes, ou 82^640 réis,

fortes.

29.^ Fortaleza de Cabo de Rama.— É uma fortificação

mourisca á beira do mar, sobre o Cabo deste nome. Foi con-

quistada no 1.° de Junho de 1763, governando o Vice-Rei

Manoel de Saldanha e Albuquerque, 1." Conde da Ega, como

adiante se dirá mais largamente no Bosquejo Histórico; e

serve tào somente de conter em respeito os povos da sua ju-

risdicçào, e da provincia de Canacona. E guarnecida pela

Companhia de Veteranos do Sul, que foi para ai li transferida

de Mormugào, pelos fundamentos expressos na Portaria do Go-

vernador interino Lopes de Lima de 10 de 3Iarço de 1842;

e além disso tem um Capitão Commandante, um dito de pre-

sidio, um Cirurgião, e um Capellào, que fazem de despeza,

com a cera e azeite da Capella, 448." 2.'" 30.", ou 71 $760
réis, fortes. Está armada com vinte e cinco peças de ferro de

diíTerentes calibres.

30.'* Casa Forte da Província de Canacona. — Foi adqui-

rida no mesmo anno da antecedente, tomada pelo inimigo logo

depois, e retomada em 8 de Março de 1795 pelo Governador

e Capitão General Francisco António da Veiga Cabral, de

cujo facto se tractará n'outro Capitulo. É guarnecida por um
destacamento do 1." Batalhão de Caçadores, e residência do

Commandante delle, que também o é desta provincia. Tem
um interprete que serve de Professor de Maratta, e custa com
as luzes do cdificio 250."' \> 15.", ou 41ÍÍI328 réis, fortes.

31." Fortaleza de Angediva. — E uma grande e Lòa for-
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lificaçiio na illia desle nome (descoberta por Vasco da Gama
em 24 de Setembro de 1498) que fica a dez léguas ao sul de

Mormugào. Foi construída pelo Vice-Rei D. Francisco d'Al-

meida, e por elle dedicada a Nossa Senhora das Brotas, no

anno de IhOG. Depois foi abandonada e guarnecida varias ve-

zes, até que o Conde de Alvor, Francisco de Távora, em 168.2

a reedificou, e lhe poz guarnição permanente, que tem variado

segundo as circumstancias. Hoje conservam-lhe um destaca-

mento de Veteranos, e nao uma Companhia, como lhe havia

estabelecido o Governador Geral Conde das Antas, quando a

visitou em 11 de Fevereiro de 1843; pois esta foi mandada
dissolver pelo seu successor Palha, em Portaria de .31 de

Outubro seguinte, e a mesma dissolução, confirmada pelo Mi-

nistério da Marinha e Ultramar em Portaria de 23 de Feve-

reiro de 1844. O seu Estado Maior compõe-se de um Tenente

Coronel Governador, um Alferes Ajudante, um Vigário, um
Interprete, um Sangrador, e um Artifice, que fazem de des-

peza, incluindo o azeite das luzes, 3:819."' 2.'^, ou 611^100
réis, fortes. Quanto ás bòccas de fogo que a defendem, não

vem designadas no mappa junto, a que me refiro, nem pude

obter noticia do seu numero.

Vé-se pois que os pontos bellicos do território de Gôa,

presidiados, e considerados hoje de importância, são dezeseis,

guarnecidos com quatrocentas peças de artilheria ; e os menos

importantes, e por isso eni abandono, quinze. Qualquer delles

recorda um feito illustre, e o seu dominio exprime a somma
de rasgos de valor dos que lhe arrombaram as portas, assal-

taram as muralhas, ou cavaram os alicerces, legando-os á

posteridade em memoria da audaz e heróica dedicação á Pá-

tria, a quem serviam, cujo nome excelso assim eternisaram.

Porém, não cabe aqui mencionar esses feitos, nem os indiví-

duos que encheram de tropheos as ameias das fortalezas refe-

ridas, e até as mais remotas partes da índia, porque tal re-

senha, e tão nobre assumpto, pertencem especialmente a his-

toria da conquista, e não podiam comprehcnder-se num Bos-

qiirjo dessas Partes, escripto com rapidez.



Mappa das boccas de fogo exisienles nas Forlnkzaí

da índia no anno de 1809.
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CAPITULO IT.

FOUÇA iMILITAR,

Por vos servir a tudo apparelhados

De vós tão longe e sempre obediente*

A quaesquer vossos ásperos mandados
Sem dar resposta, promplos e cou lentes.

Só com saber que sào de vós olhados,

Demónios infernaes, negros e ardentes

Commetterào conivosco, e nào duvido

Que vencedor vos facão, não vencido.

Camãrs.

L.NTiGAMEiNTE Gm Gôa nào havia Exercito, a força ar-

mada reunia- se occasionalmeiíle debaixo das bandeiras dos Ca-

valleiros e homens poderosos, que muitas vezes a mantinham

durante o seu exercicio, ou ás ordens do Adail, dos Capitães

das Terras, e do Tanador mór*, dispersando-se os soldados

* No Regimento das Aldêas pubHcado em 1735 pelo Conde
de Sandomil, ha muitas disposições relativas ao chamamento do
povo armado, e á policia do paiz incumbida aos Capitães das Ter-

ras e ao Tanador-mór, de que ao diante se tractará. Todavia para

no entretanto se fazer idéa do que acima digo, aqui vai o artigo

36 do dito Regimento, que em parte o explica : Succedendo haver

guerras na Provinda de Salsele e na de Bardez, ou nesta Ilha de Gõa
e suas adjacentes^ serão todos os moradores daquellas Jurisdicçôes obri-

gados a accudirem com suas Armas em, Corpo formado por ser defensa

de suas casas efazendas, sem excepção de privilegiado, e os que assim.

não executarem, ou se ausentarem de suas terras para se livrarem de

occasião sendo maiores de quinze annos, ou de sessenta para baixo in-

correrão em graves penas, incluindo as de perdimento de fazendas e
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populares acabada a campanha. Havia porem a Ordenança es-

tabelecida no governo de D. Luiz de Ataíde em 1566, por

ordem d'El-Rei D. Sebastião, de cuja organisaçào nenhuma

idéa se faz pelo que delia consta nas Décadas de Barros, e de

Diogo do Couto, porque, dizendo-se alli que: Pero Mascare-

nhas Capitão fia Ordenança da gente de pe\ da qual Orde-

nança eram Capitães João Fidalgo^ e Rwj Gonçalves, os

quaes iiestc uso andaram muito tempo em Itália, donde trou-

xeram honrado nome^, nada se diz do modo e da formatura

desta milicia, que, segimdo aquelles historiadores, formava

fjrupos ao arbitrio do General, sem limitação do numero,

como indica o seguindo período: Além destes Capitães iam

muitos Fidalgos cavalleiros, e criados d' El-Rei, toda gente

m.ui escolhida, e limpa, a qual JJfonso d' Alhoquerque repar-

tio em dois corpos, um tomou pêra si, e outro dco a D. Gar-

cia de Noronha seu sobrinho ; e a gente da terra Canarij e

Malabares que de Cochij vieram a soldo, ficou com Pero Mas-

carenhas Capitão niór da Ordenança. Havia lambem Compa-

nhias de soldados, mas nào menciona que numero destes en-

trava na composição delias, e que Ofíiciaes tinha cada uma
áiéiii do Capitão, nem se entravam na formatura de algum

outro corpo para as evoluções da táctica. Os soldados corriam

morte nattcral, se lanto chegarem a merecer as circumsta7icias da culpa^

e somente os incapazes por idade ou achaques poderão pôr-se a salvo

nas terras do mesmo Estado. No artijjo 31 continua:— Ao Tanador

mor como Capitão das Ordenanças das Aldêas da sua Jurisdiccao in-

cumbe também o governo da gente delia, e assim o deve executar, fa-

zendo aliardo, passando mostras.. . etc. Acerei deste cargo de Tanador
mor, vè-se em Barros, que o primeiro que houve depois da con-

quista foi nomeado por Aftbnso de Mboquerque em 1510, e clia-

mava-se Ttmoja ; e o segundo, nomeado igualmente por elle, foi

Melrào, irmão d'El-Iiei de Onor. O primeiro Capitão do Campo,
ieilo em 1520 pelo Governador da Cidade, Ruy de Mello, na ausên-

cia de Diogo Lopes de Sequeira, foi Ruy Juzarte, quando o mesmo
Ruy de Mello tomou as Terras Firmes, franqueadas pelo Capitão

Mouro que as governava em nome de ídalcão ou Hidalcão, porque

de um e outro modo escrevem este nome os historiadores Barros e

(louto.

» Barros. Dec. lí, Liv. V!í, Cap. IV v \.
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volunlariiimenle ás anuas, e uraiii suslcnlados pelos seus Cu-

pitàes, como se vê da rclaçào do soccorro mandado a Cliaul

em 1570, e da noticia da defeza de Goa no mesmo anno*,

que dizem: Afora elle que ia na galé S. Francisco^ Fernão

Telles, D. Henrique de Menezes, D. Duarte de Lima, e das

fustas Henrique de Betancor, Jorge da Silva Pereira, neto

do Regedor, Diogo Soares da Albergaria, Christovam de Bo-

badilha, Manoel Pereira, João de Mendoca, Francisco de To-

var, D. Nuno Alvares Pereira, e Gaspar Velho, nos quaes

navios iriam seiscentos soldados que se ofereceram pêra isso,

e não forçados, nem vendidos a 'poder de dinheiro, como hoje

fazem : na qual companhia foram muitos e mui Jionrados Fi-

dalgos, escondidos do seu Viso-Rey. . . E assim como chega-

vam novas de qualquer successo, assim se embarcavam outros,

sem o Viso-Rey os poder ter, porcpue também receava de ou-

tras necessidades. . .; e assim provco os armazéns de pólvora,

pelouros e chumbo, e mandou fazer grande quantidade de re-

pairos fera a artilheria, que se liuvia de levar peva os fassos,

preparar todas as Armadas pêra rodear a Ilha, que ainda

estava a maior parte por cercar, as quaes logo se pozeram

no mar, e ordenou quatro bandeiras de mil Christãos da

terra, e outras de trezentos escravos cativos dos moradores,

pêra se porem em parte alta, donde fossem vistos dos inimi-

gos, pêra fazerem vulto com suas lanças arvoradas, c arca-

buzes, que seus amos lhes deram; e ajuntou das terras de

Salsete e Bardes, e da Cidade de Gòa mil e quinhentos peães

pêra o mesmo cffeito, que ordenou debaixo das bandeiras de

Capitães Portuguezes de confiança, pêra guarda e defensão

dos passos efortalezas fora da Ilha, dos quaes repartia mil

pêra Bardes, Rachol, c Naroá ; e os quinlicntos em duas

CompanJiias, pêra guarda das casas que os Padres da Com-

panhia tem em Chorão. . . O Viso Rey cjue não estava des-

cuidado, nem trazia tão poucas intelligencias no arraial dos

Mouros, que não soubesse tudo o que lá se passava ; e sa-

bendo da potencia do Idalcão, e como estava alojado contra

* Diogo do Couto. Der. VIU. Cup. XXXIII c XXXIV.
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os nossos -passos das Ilfias, e a pouca gente que havia, que

eram seiscentos e siiicoenta soldados que já disse, repartia

por esta <)na?icira a dejoisão dos 7uesnios passos. D. Pedro

de Castro, com cem homens, a cj^ue dava mesa no passo Secco,

que era o mais perigoso, por se poder passar de maré vasia

a váo ; D. Manoel Rolim com sincoenta homens no passo de

Caraholi, ou de S. João Baptista; António Ferrão, Cidadão de

Goa, rico e honrado, no baluarte que está entre o passo Sec-

co e o Sapal; Gaspar de BriLo do Rio com uma companhia

de soldados no Sapal entre o passo Secco e Benastarim; c

logo affastado um pouco Vicente Dias Villalohos com outra

companhia de soldados; e em outra parte também do Sapal,

por ser paragem de muito perigo, Francisco Marques Bote-

lho, Ouvidor Geral, com cento e vinte homens, a quem dava

mesa no passo de Beiíastarim, 07ide o P^ice-Rey estava, pêra

onde se mudou também Fernão de Sousa de Castellobra?ico,

pelo ter o Fiso-Rei a par de si pêra conselho, por ser Fidal-

go velho, c de muita experiência ; Vasco Pires de Faria com

uma companhia de soldados pêra assistir em Reura o gran-

de, que é no passo de S. João Evangelista ; D. Paulo de Li-

ma Pereira com cem soldados, e muitos peães da terra por

Capitão de todas as terras de Salsete pêra assistir na fron-

teira de Rachol, e na Fortaleza delia com Damião de Sousa

Falcão, Diogo Barradas com uma companhia de soldados, a

que dava mesa ; e em um oiteiro, que vai pêra Benastarim,

Francisco Pereira Tanador mór com uma boa companhia de

isente da terra. . . António Rodrigues de Gamboa, que veio

de ser Veador da Fazenda do Norte, e foi dos primeiros que

teve estancia em Chaul, a qual deixou a seu filho João Caia-

do de Gamboa, tomou uma fusta com soldados seus em que

andou nos rios... Efaze7ido alardo da gente^ Portugueza,

achou três mil soldados que repartio por cinco bandeiras, de

que deu as Capita?iias a seu Jilho D. Álvaro de Castro, e a

D.Bernardo, c D. yíntonio de Noronha, filhos do Viso Rei D.

Garcia de Noronha, e a Manoel de Sousa de Sepúlveda, e a

^ Dcc. M. Liv. V, Cup. I\.
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fiasco (la Cunha. .. E pondo ^ sua gen.le eui ordcm^Jtz de

toda a de pé duas batalhas de dois mil homens Portuquezes

cada uma. A primeira., que era a vanguarda., deo a D. Ál-

varo de Castro., seu fdho., com quem haviam de ir todos os

Naijres de Cochim e Lascarins da terra., debaixo da bandeira

do Tanador môr de Goa. A outra batalha tomou pêra si,

com quem Jicaram todos os Capitães e Fidalgos velhos. Da
gente de cavallo., que ia toda debaixo da bandeira do Capitão

da Cidade, também fez duas batalhas., que haviam de ir pelas

pontas do esquadrão da vanguarda ; . . . A seu fdho D. Ál-

varo de Castro ordenou outra Companhia de outros quinhen-

tos ^ liomens. . . E encarregando as estancias a. seus Capitães

repartio por ellas cem homens., e de todos os mais que eram
perto de quinhentos ^ fez duas batalhas., dando as duas a D.

Álvaro de Castro, e a D. Francisco de Me?iezes, c a outra

tomou pêra si.

Resumindo, temos que, para mil Chrislijos^ que defen-

diam Goa, houve quatro bandeiras, e para trezentos escravos,

outras quatro; e no Exercito que atacou Pondá, repartiram-sc

três mil soldados por cinco bandeiras, logo não havia nesse

tempo numero correspondente a cada uma delias, que lioje si-

gnificam um Batalhão de maior, ou menor força. Do mesmo
modo fizeram-se nesta guerra duas batalhas de dois mil ho-

mens cada uma, e D. João Mascarenhas, em Dio, fez três ba-

talhas de só quinhentos. Quanto ás Companhias, temos que as

havia de quinhentos até dois mil homens; e outras de cem
e ainda menos, como foi na deíesa de Goa em 1570, ])orque

para a guarda das casas dos Padres se reuniram quinhentos

homens em duas Companhias; e para os passos e varias es-

tancias, reparliram-se seiscentos e cincoenta, de modo que fi-

cou tendo cada tmia apenas cincoenta e seis; a saber:

' Doe. VI, Liv. V, C;q). X, Dcc= Vi, Liv. IH, Gip. X,
^ A mesma Dceada.
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» 1 00 homens estavam no passo Secco.

» 50 homens no passo de Caraboli.

1 Companhia » no Sapal.

1 Companhia » aflastada do Sapal.

» 120 homens no passo de Benastcrim.

1 Companhia » em Reurá, o grande.

» 100 homens nas terras de Salsete, com níiiilos

peàes da terra.

1 Companhia » em Rachol.

1 Companhia » no Outeiro.

Som mam . 370

Eram. . . . 650

5 Comp.". .. 280= 56

Quer dizer que, subtrahindo trezentos e setenta homens,

de seiscentos e cincoenta, restam duzentos e oilenla, os quaes

repartidos por cinco Companhias, cabem cincoenta e seis a

cada uma. De outras resenhas de gente, feitas por estes dois

liistoriadores, alias lào exactos e minuciosos, nào se pode con-

cluir nada que dê idéa da constituição da força armada da

índia até aos primeiros annos do decimo sexto século, por

isso avancei que alli nào havia Exercito. Entào, vários grupos

de peòes chamados Companhias, e uns poucos de cavalleiros,

ás ordens de interminado numero de Capitães, sujeitos a um
General improvisado, eram um, mas nào o Exercito que se

dissolvia e confundia com a massa do povo acabada a campa-

nha, sem constituir uma classe, nem representar as influen-

cias politicas dos corpos organisados, e permanentemente ar-

mados, dos séculos modernos. Hoje estes corpos sempre reu-

nidos, vivendo em estancias singulares, separados do povo que

nada tem de commum com elles, aspirando ao seu engrande-

cimento, e mantença pela sujeição perpetua a um Poder, de

ordinário absoluto e oppressor do mesmo povo, formam uma

classe distincta, e sào uma coisa diíTerente do que eram na



57

época acima cilada. For lanlo é claro que alé IGoO nào ha-

via alli Exercito.

O Conde de Linhares, D. Miguel de Noronha, deu-lhe um
começo de organisaçào provisória em 1 8 de Abril daquellc

anno, pela criação de um Terço de 2^500 homens, e um Ba-

talhão de 5:000 para defender o Estado dos ataques do Mo-

gol, que se preparava com grande alarde i)ara o invadir; c

foi este, o primeiro recrutamento que houve no paiz. Em 23

de Dezembro de 164 7 o Vice-Rei D. Filippe Mascaranhas

criou um Presidio de 100 homens com seu Capitão para Mor-

mugSo, de que a Camará se queixou, pedindo a El-Rei lhe

permittisse apresentar cila os Officiaes que o Vice-Rei confir-

maria : El-Rei nào deferiu a esta supplica, e mandou consul-

tar o Vice-Rei D. Pedro d'Almeida que informou contra,

sendo porém de opinião que o mesmo Presidio fosse pago pelo

Estado. Depois o valeroso Luiz de Mendonça Furtado e Albu-

querque, elevado a Vice-Rei e Conde de Lavradio pela sua

estrondosa victoria de Margào no dia 19 de Dezembro de

1659, criou em 25 de Outubro de 1667 um Sargento mór,

dois Ajudantes, e vários Capitães de Ordenanças, que fo-

ram incorporados a dois Terços delias, criados em 26 de

Junho de 1671. Esta milicia ainda que dispersa no tempo

de paz, reunia varias vezes no anno, debaixo das ordens de

certos e determinados Officiaes, e veio a servir de núcleo ás

aggregações dos corpos que successivamente se foram organi-

sando, segundo a idéa começada a segui r-se na Europa dos

Exércitos permanentes. O Vice-Rei D. Francisco de Assis de

Távora, Conde de Alvor, criou também no anno de 1683
quatro Companhias de cincoenta cavallos para vigia e de-

fesa das províncias de Salsete e Bardez, que deviam contri-

buir cada uma com 10:600 xerafins annuaes para a manu-
tenção dos mesmos, ficando os povos isentos dos vexames que

praticavam o Sargento 7nôr^ Cabos, e Officiaes de Ordenan-
ças. O Vice-Rei D. Rodrigo da Costa melhorou esta'organi-

saçào, e augmentou a força das ditas Ordenanças, cm 1708,
com vinte e três Companhias do Terço de Auxiliares, das

quaes dezeseis foram compostas de europeos em numero de 810
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praças e 91 Ofliciaes, e sete de sypaes e nativos com 404

soldados c 119 Officiaes. Por ella ficaram as primeiras Com-
panhias tendo 56 praças, incluindo cinco Officiaes cada uma;

e as segundas 76, incluindo dezesete destes, donde se vê que

as mesmas Companhias ní5o se reuniam de modo que formas-

sem Corpos destinados a manobrar dentro de limites e cir-

cumstancias convenientes ás evoluções da guerra. Em 1732

os Governadores D. Ignacio de Santa Thereza, D. Christovão

de Mello, e o Desembargador Thomé Gomes Moreira, extin-

guiram a Cavallaria, venderam os cavallos aos Marattas, e

applicaram o tributo, imposto para o seu custeio, ás despezas

geraes do Estado. Em .21 de Julho de 1733 o Conde de San-

domil criou uma nova Companhia de Cavallaria da Guarda,

e três Regimentos ou Terços Auxiliares para as províncias de

Salsete, Bardez, e Ilhas, atacadas e invadidas as primeiras

duas pelos Marattas e Bounsolós que elle repeli io. Invadidas

de novo aquellas em 6 de Abril de 1737, com morte de qua-

tro Companhias de Granadeiros que as defendiam e foram de-

golados por descuido do seu Com mandante João Malhão de

Brito, que teve a mesma sorte no Campo de Aldona, criou o

dito Conde logo em Maio duas Companhias de Artilheiros pai-

sanos para as praças de Mormugào e Agoada, armou os Clé-

rigos, os Religiosos, e os velhos escusos do serviço, a quem

entregou a defesa dos fortes e passos da ilha de Gôa, e elle

com toda a força disponível, que eram 1:156 soldados pagos

em que entravam 281 * chegados na não Mercês^ e 780 sij-

paes ou lascarins, recuperou o território. Em 26 de Junho

de 1740 criou outra Companhia de Artilheiros Soldados para

os fortes de Gôa.

Pelos fins de Dezembro deste anno constou que os Boun-

solós tentavam mais forte invasão por Bardez, e por isso o

Conde de Sandomil em Janeiro de 1741 pòz de novo toda a

população em armas, ate que, depois de vários ataques em (pio

foi perdendo terreno, poderam os inimigos, no dia 21 de Fe-

2 Veja-sc, nos Documcnlos, o Officio do Marquez de Louriral a

este respeito.
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vereiro, cobrir com suas numerosas tropas a dila província,

conservando os Portuguezes apenas a fortaleza da Agoada, e

forte dos Reis Magos que nunca abandonaram. Nesta attitude

estavam, a tropa e o povo da índia, quando em 18 de Maio

tomou posse do Governo o Marquez de Louriçal chegado em
13 a Mormugão na náo Esperança^ seguido das náos Carmo,

Conceição e Bom Jesus de Filia Nova, onde iam quatro Bata-

lhões compostos de contingentes dos Regimentos de Cascaes,

de Lagos, de Peniche e do Porto com cujo soccorro os inimi-

gos foram galhardamente rcpellidos no dia 13 de Junho, e a

provincia restaurada, obtendo-se uma paz honrosa para as ar-

mas portuguezas, proposta pelos aggressores. A força de linha

nessa occasiào constava de uma companhia de 60 cavallos da

Guarda, 1:156 soldados pagos, 281 sypaes, 1:100 soldados e

Officiaes chegados do Reino ; e alem destes, 1 7 Capitães de

Mar-guerra, 22 Capitães Tenentes, 4 Sargentos de Mar-guerra,

55 Capitães de Infanteria, 7 Tenentes de Granadeiros, 58 Al-

feres, e 5 1 Sargentos recolhidos a Goa pela perda de Chaul, Ba-

çaim, e outras praças do Norte, ou 221 Officiaes espalhados

pelos dous terços de Ordenanças (ou Regimentos), dous Bata-

lhões de Auxiliares, seis Manchuas e cinco Fustas, a qual força

toda não prefazia a somma de 4:000 homens.

Pelo Officio que citei do Marquez de Louriçal, é evidente

que a tropa já nesse anno de 1741 tinha uniformes, porque

nelle o dito Marquez pedia a EIRei lhe mandasse (SO fardas

vermelhas, com vestias e canhões de panno azul, forro tam-

bém azul e botões de latão para a Cavallaria ; e para a Infan-

teria 2:0^0 fardas com canhões de jpanno vermelho, e vestias

de serafna da mesma cor; e 1:100 com canlíõGs, e vestias

azues, verdes, ou amarellas com botões de latão para umas,

e de estanho para outras, e chapéos com careis, e sapatos.

Também da Epanaphora Indica impressa em Lisboa no anno

de 1746 consta que na solemnidade da posse do governo do

mesmo Marquez, faziam alas o Regimento de Dom Luiz de

Pierrepont fardado de branco com canhões encarnados, e o

do Coronel Filippe Valladares de Souto ^sWxor fardado de novo

de branco, com canhões azues.
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Dacjuella rcíjuisiçào de uniíbrnies, conckic-sc (jue a ruica

lie primeira linha montava a 3:100 praças; e de uma Pro-

visão do Conde de Sandomil de 10 de Julho de 1734 em que

reg-uia as continências militares, que aos postos destes corres-

})ondiani uniformes e devisas, a quem ellas competiam. Os
postos eram : Capitães Generaes, Generaes, Brigadeiros, Sar-

gentos Mores (ou Generaes de Batalha) Coronéis, e Mestres de

Campo, Tenentes Coronéis, Sargentos-maiores, Capitães, Te-

nentes, Alferes, e o de Alferes Mor, criado em 3 de Janeiro

de 1618 ; na Marinha tinha havido o posto de Almirante, de-

pois, o de General da Armada, e depois deste o de General

dos Galeões, extincto por Provisão do Conselho Ultramarino de

20 de Março de 1 750, aos quaes se seg-uiam os de Capitão de

Mar e Guerra Commandante da Marinha, Capitães de Mar e

Guerra, Capitães Tenentes, Capitães de Gália, e Sargentos de

Mar e Guerra. Por outra Provisão de 17i6 havia sido extin-

cto o posto de Capitão de Pangim, e criado o de General dos

Rios com 1:000 xerafins de soldo por anno, e um Balão de

1 4 remos : o seu uniforme era de panno encarnado e colete

ou vestia de lã hranca, agaloados de ouro. Por Consulta do

mesmo Conselho de 24 de Março do dito anno, se declarou

que na índia não havia o posto de Sargento Mór de Batalha.

Com tudo, lá o havia, sendo além disso Coronel, como consta

do Ofílcio acima referido, onde se diz : O Sargento Mór de

Batalha D. Francisco Xavier Mascarenhas pertendeu ?nandar

em chefe nesta occasião^ e que aquella patente precedesse d de

um Capitão General, e na sua mesma Provinda, donde era

tão pratico, e Cjue D. Francisco não conhecia, porém sujeitou-

se e 7narchou como subalterno .... Fica commandando os qua-

tro diminutos Batalhões de que se compõem o Regitnento de

que era Coronel o dito Sargento Mór de Batalha, o seu Te-

nente Coronel com patente de Coronel, Dom Luiz de Pierre-

pont que me pede a patente de Brigadeiro com fundamento
de outros OJJiciaes haverem subido dous dcgráos na promo-

ção que sefez para esta expedição, e não ser novo neste Es-

tado o dito posto de Brigadeiro pelos muitos que nomeou para.

a expedição do Colabo o Vicc-Rei Francisco Josc de Sampaijo,
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ponlni lhe vão mandei passar mais 'patente que a de Coronel

proprietário do dito Regimento^ ainda que conheço merecer elle

a de Brigadeiro.

Do numero do Auxiliares e Ordenanças nào pude obter no-

ticias exactas até 1809 apczar das muitas indagações a que

procedi, pois que da organisaçào que lhe deu o Vice-Rei D.

Rodrigo da Costa em 1 708 nào se dcprehcnde qual seja a

composição de cada Companhia, nem o motivo. porque as da

primeira linha eram umas de 56, e outras de TG praças. Em
1742 o Governador D. Luiz Caetano de Almeida restabeleceu

as Companhias de Cavallaria, e isemptou os habitantes i\?. Sal-

sete e Bardez do serviço de Auxiliares, mantendo elles duzen-

tos Sypaes, c cem cavallos para a vigia das fronteiras. Em
19 de Dezembro de 1745 o Marquez de Alorna estabele-

ceu a Caixa Militar para o fardamento da tropa, cujos sol-

dados ficariam dando um e meio xerafim, dos dez que ven-

ciam por mez, que em cada quartel montavam á somma de

23:291 xerafins, em que se calculou a despeza, a qual foi ap-

provada e mandada ao Conde d'Alva, por Provisão do Conse-

lho Ultramarino de 15 de Janeiro de 1756. No dito anno de

1745 o mesmo Marquez de Alorna requisitava panno verde

para. casacas de ambos os Regimentos, e vermelho para ca-

7ihões de um com serafina também vermelha para vestias ; e

para outro, panno cor de ouro escuro para canhues, e sera-

fina irmã para vestias, e pan7io vermelho para a tropa da

Guarda; e para o Corpo de At tilheria e tropa de Bardez,

todo azul com cabos vermelhos. Desta requisição se demonstra

(pie as fardas dos dous Regimentos nào eram já da mesma còr

nsada no tempo do Marquez de Louriçal, mas nào encontrei a

ordem pela qual se fez similhante alteração; e quanto a mu-
dança de chapéos para barretinas, conclui que teve logar no

tempo do Conde da Ega por um Officio delle de 2 de Dezem-
bro de 1760 quo diz assim : com o conhecimento que V. Ex!^

me remetteu em 3 1 de Marco, se recebeu o resto das mitras

e xifarotcs para guarnecer as companhias de granadeiros.

O Vice-Rei Francisco de Assis de Távora, 3." Marquez deste

lit^ilo, em cumprimento do Decreto de 19 de Março de 1750
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onde se ordenava que a tropa das Conquistas fosse arregimen-

tada, e se compozessem companhias á maneira das do íleino,

uaquellas onde a mesma não chegasse a formar Regimento, es-

tabeleceu em Provisão de 14 de Dezembro de 1753, que para

a Provincia de Salsete houvesse uma companhia de 60 cavallos

do custo mensal de 250/ 3 tg.* 4 7 réis cada um, e outra de

70 soldados de Infanteria com um Sargento mór, e dous Aju-

dantes para a Fortaleza de Rachol, em taes termos que todos

íicassem custando á dita Provincia 24:348/'; e para a de Bar-

dez outra Companhia de Cavallaria, e três Companhias de Sy-

paes, que lhe ficaram custando 21:960 xerafins.

Finalmente, em 20 de Janeiro de 1758 apparece um do-

cumento da existência do Exercito, onde se mostra que os Re-

gimentos de Infanteria tiniiam 20 Companhias, que haviam

destas, quatro de Cavallaria e três de Artilheria, Primeiras

Planas, Pés de Caslello, Sypaes, Companhias de gente de mar,

em summa o Exercito com todos os elementos exigidos pela

táctica moderna, e apresentando as condições constitutivas da

sua força, e importância politica : este documento é o Mappa
cias Tropas do Eslado da índia, abaixo junto, que não deixa

nada a desejar. Na occasião da sua remessa dizia a ElRei o

Conde da Ega : Confesso ingeruiamente que se me pe^ietrou

o coração da mais profunda melancolia quando deitando os

olhos sobre os mappas de todas as Tropas desta Capital as vi

reduzidas a tão lastimoso estado, que 7ia verdade carece a

sua conservação um evidente signal da proteção Divina.

Achava-se o Regimento de Lacerda com seiscentos e trese

líomcns, o de Moirão com seiscentos setenta e dous, o Corpo

de Jrtillieria compunha-se de cetito sessenta c dous ; as três

Companhias de cavallosformavain o numero de noventa e nove

soldados, com quasi o mesmo de cavallos incapazes e mortos

defome, especialmente os da Companláa da Guarda: somma-

dos estes quatro Corposfazem mil quinhentos e cincoenta e

seis homens, muitos incapazes por estrupiados e outros natu-

raes ; as Praças que estes devem guarnecer, são. Piro, Cham-

pim, Baxol, Bexolim, Alorna, e Tiracol, além de quatro Nãos

armadas rm guerra, (pur todo o verão forçosamente saltem' a
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'proteger ainda o quaxi extincto commercio ; de maneira^ que

as seis Praças mal guarnecidas^ occupam quhihentos e dez

soldados^ e trinta e seis artilheiros, que em todosfazem qui-

nhentos quarenta e seis homens : as quatro nãos levam de

guarnição quatrocentos e quarenta soldados, e cem artilhei-

ros, que a somma total dos empregados é, de mil e oitenta e

seis, restam quatrocentos e sessenta, em que entram os doen-

tes, que estão no hospital, que não se acha com menos de cem.,

e com este pequeno numero se devem guarnecer duas exten-

sas Provindas , igualmente expostas ás i?ivasues dos inimigos

declarados, e dos fingidos amigos, e as embarcações que de-

fendem os rios o que é absolutamente impossível. Os soldados

que este anno escalparam das três nãos, que vieram do Reino

foram trezentos e oitenta, dos quaes já morreram alguns no

Hospital, e desertaram outros. Este é o estado em que estão

as Tropas brancas de Goa, as do Pays a que chamam Sy-

paes chegavam ao numero de mil e oitocentos, destes, mil e

quatrocentos sam occupados a guarnecer as Praças já no-

meadas, e as duas Provindas ; restam quatrocentos, que de-

vem occupar infinitos passos secos por onde se pode entrar

nestas Ilhas, e as Maiichuas de guerra, que sahem afran-
cjuear a costa: para remediar a uma e outra falta ínandei

publicar um. bando para que todos os desertores que se

quizcssem recolher a este Estado o fizessem concedendo-lhes

perdão geral; porém até agora de nada sérvio esta dili-

gericia.

Para augmcntar o nu7nero dos Sipays dei licença aos

Capitães para cpae os façam dos milhores, ainda que seja.

obrigado a lhes accrescentar os soldos, para os conseguir

bons com mais facilidade, e com ejfeito espero completar o

numero de quatro niil escolhidos, entrando nelle quinhentos

Patanas, com bastante sentimerilo do Vedor da Fazenda, que

sempre me vem com a iífadonha, ainda que zelosa repre-

sentação de não ter dinheiro necessário para poder com tan-

tas despezas ; porém a necessidade é tão extrema, que venha

elle donde vier os quatro mil Sipaes hão defazer-se para
C0771 elles ao motos poder ler mão nrsle já abalado edifício,
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em quavto me não chegam de Portugalforças com cp-ic possa

recílifica-lo. '

Sem embargo desta lastima^ que smcerame?ite relatei, ain-

da que com alguma diminuição; procurei logo estabelecer os

ammos perdidosfazendo alguma acção com a qual o credito

das nossas Armas tornasse a sij ^ o que de algum modo conse-

gui mudando o si/stema de guerra, e transportando-a do nosso,

no paiz inimigo. E na verdade assim aconteceu, pois immediata-

nienle foram quatro Companhias de Granadeiros, e Iresentos

Sjpaes com duas peças de campanha, estabelecer um reducto,

em Peligao, onde deixaram 100 homens, e outro no oiteiro de

Amonná, que se achava defendido por 500 Bounsolós, apoia-

dos por mais de 800 nos Pagodes visinhos, donde foram des-

alojados, e onde a nossa pequena força se conservou apezar das

manobras, poder, e fogo do exercito inimigo. Foi nobre a re-

solução, e mais nobre o feito, que mostrou aquellcs degenera-

dos Governadores que o Conde da Ega encontrou na índia,

e ao mundo, que os Portuguezes, tendo um Chefe que lhes aponte

para o logar do perigo mas necessário á Pátria, lá obram ma-
ravilhas, e lá perecem todos cobertos de honrosa fama, ou lha

alcançam coroados com os louros de nunca igualadas victorias.

Para se fazer idéa do caracter delles e do que eram mesmo no

declive do seu glorioso nome, é preciso ler a correspondência

dos Vice-Reis desse tempo, e vér-se-ha que sentimentos nu-

triam, e que acerto e constância punham em combater essas

desgraças com que um destino fatal na Europa e no Brasil os

anniquillava !'No meu entender, digo, que era um grande ser-

viço a este paiz, e um monumento digno de inveja para outro

(jualíjuer povo, a publicação da correspondência Ofíicial dos

Governadores das nossas colónias, sem lhe tirar uma palavra,

uma virgula a muitos destes preciosíssimos documentos, e por

isso hei de reunir cm volume separado todos os que tem rela-

ção im mediata com algum facto referido nesta Memoria : oxa-

lá que a mesma correspondência não estivesse tào truncada,

faltando muitos Officios a que immensas ordens da Corte di-

zem respeito, e as plantas das praças de Mormugào, Rachol,

Agoada, Alorna, Tiracol, c todas as mais mandadas levantar,
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e remellidas pelos Marquezes de Alorna e de Louriçal, Condes

da Ega, de Linhares, de Sarzedas, e do Rio Pardo. No entre-

tanto, eis aqui o resumo do Mappa da força militar no anno

de 1758:

Primeira Plana :

Brigadeiros 1

Coronéis 1

Engenheiros

:

Tenentes Coronéis 1

Majores 2

Ajudantes 1

Regimento de Lacerda

:

Primeira Plana G

Officiaes das 20 Companhias :

Capitães 18*

Tenentes 20

Alferes . . .\ . 20

Sargentos de Numero 20
Ditos Supranumerários 20
Tanihores 18

Soldados Portuguezes 717

Ditos Naturaes 17

Regimento de Moirào

:

Primeira Plana G

Officiaes das 20 companhias

:

Capitães 16

Tenentes 19

Alferes 19

856

60 862

* As duas primeiras Companhias não tinham Capitães, porque
uma era do Coronel, c outra do Tenente Coronel.



66

rra7isporte CO 8G2
Sargenlos de Numero 20
Ditos supranumerários 20
Tambores 16

Soldados Portuguezes 766
Ditos Naturaes 18

000
Cavaliaria :

Primeira Plana 1

Companhia da Guarda 09
Dita do Morim 41

Dita de Cunha 52

163
Artilheria:

Primeira Plana 4

Companhia do Tenente Coronel

:

Soldados Portuguezes 66
Ditos Naturaes 9

Companhia de Silva

:

Soldados Portuguezes 74

Ditos Naturaes , 8

Companhia de Cunha :

Soldados Portuguezes 75

Ditos Naturaes 6

242
Officiaes entretidos 32

Sypaes

:

Primeira Plana 3

37 Companhias e Partidos 2:104

2:107

Praças

:

Alorna — Primeira Plana 19

Bicholim— Primeira dita 2

Tiracol— Primeira dita 4

25 4:306
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Tratisporte 25 4:30G

Piro— Primeira dita 4

Ximpim — Primeira dita 4

Fortalezas de Presidio:

Rachol— Primeira Plana 4

Presidio da dita 1 70

Mormugao— Primeira Plana 3

Agoada, Pés de Castello 124

Bardez— Primeira Plana 64

Fortes das Ilhas de Goa, e das Provindas

:

Ilhas de Goa 81

Ilhas annexas de Gôa 24

Bardez 56

Salsete 3

Marmha

:

Capitães de Mar e Guerra 14

Capitães Tenentes 13

Capitães de Gália 4

Pilotos 9

Mestres de Náos 2

Contramestres 9

Guardiães 10

Condestaveis 10

Capitães de Gente de Mar 2

Mestres de Gente do Mar 2

Gente do Mar 229

33

365

164

31

40

233

5:172

Não comprehende este Mappa os Estados Maiores, porém

ha nelle as Primeiras Planas, que parecem ser a mesma coisa
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debaixo de ouiro lllulo; c de um pequeno Mappa mais resu-

mido, onde ha uma casa dos que faltam a completar, se co-

nhece entào que as Companhias de Infanteria linham 50 pra-

ças, as de Cavallaria 50, e as de Artilheria 80: as de Sypaes

tinham 50 praças, porém depois chegaram a ter 100 e 108.

Em 176,2 o Conde da Ega criou dois Mestres de Campo, três

Sargentos maiores, e alguns Capitães para os três Regimentos

Auxiliares, em virtude do disposto na Carta Regia de 2 de

Abril de 1761 que diz assim : — Fui servido ordenar-vos que

excitásseis et observância das ordens com cjue ele tenrpos muito

antigos se estabeleceram nesse Estado Cuiyos de Ordenanças

semelhantes aos que lia neste Reino^ pondo em exercido os

três Regimentos Auxiliares de Gòa^ Bardez e Salsetc : Dan-

do-lhes Mestres de Campo, Capitães, Alferes, Sargentos, e

Soldados naturaes desse Estado, e Sargentos mores naturaes

deste Reino, que sejam peritos, e capazes de bem disciplina-

los : E 'praticando tudo o mais que na mesma Carta se con-

them. Por desejarfazer mercê aos sobreditos naturaes desse

Estado, e dar-lhes a co?ihecer que a grande distancia que os

separa da minha Real Presença, jiào diminue a atenção com

que difiro a todos os meus fieis vassallos, principialmente

aquelles que pelos seus serviços e merecimentos se distinguem ;

nem pôde fazer cessar o cuidado com que procuro que todos

vivam contentes e .
gostosos : E por esperar delles que em to-

das as occasiões que se oferecerem do meu Real Serviço, e

do desse Estado, se empregarão com zello, valor c fidelidade

:

TJei por bem que os Mestres de Campo, e Capitães dos refe-

ridos Regimentos Auxiliares sejam despachados como o são os

Capitães e Coronéis dos Regimentos de Infanteria, dispen-

sando fará esse efi^eito o Decreto do anyio de mil setecentos

c seis que prohibe cpue sejam remunerados pela Secretaria de

Estado das mercês os OJficiaes dos Terços de Auxiliares c

Ordenanças : E outrosim que todos os Officiaes dos sobre-

ditos Re<rimentos possam uzar de uniformes, e de caireis de

ouro ou prata nos chapeos não obstante que estaprerogativa

se não permitia aos Auxiliares, e Ordenanças deste Reino ^.

* Pelo Plano de 7 de Ag^oíto de 1796, que mudou os Mestres



Mappa qeral das Tropas e mais Corpos de Officiaes, Soldados e Sipaes que servem neste Estado.





>1 .'





09

É por tanio claro que só depois do dia 12 de Janeiro de l"/62

em que esta Carta Regia se publicou, por edictaes, na índia,

os Officiaes de segunda linha, poderam, e começaram a usar

uniformes; porém nào achei a ordem que os designa, assim

como nào pude encontrar alguma que dissesse respeito aos dos

Soldados desses corpos.

O Governador e Capitão General D. José Fedro da Ca-

mará, por Alvará de 28 de Maio de 17 73 abolio os Arti-

lheiros paisanos, e criou um Regimento de dez Companhias

de Soldados desta Arma, ao qual serviram de casco as três

Companhias já existentes; fundio os dois de Infanteria de vinte

Companhias em três, de sele cada um, e reunio osSjpaes vo-

lantes n'uma Legião de Voluntários Reaes de Pondá (cujos

Soldados, por Carta d'El-Rei D. José, deveriam ser sempre de

casta Sypaes, e nào de outras castas da índia), a qual junta

aos quatro corpos de linha fazia a somma de 4:051 praças.

Dez annos depois, D. Frederico Guilherme de Sousa, por or-

dem da Côrle, reduzio os três Regimentos a dois, de dez Com-
panhias, criou segunda Legião de Voluntários Reaes de Bar-

deZj e extinguio as Companhias avulsas de Sypaes, e as guar-

nições fixas dos Presidios; de maneira que a força effecliva dos

Regimentos deveria ser de 5:747 praças, e a das Legiões de

2:162. Em 1797 o Governador e Capitào General Francisco

António da Veiga Cabral, por Ordem regia, organisou os três

Regimentos auxiliares em Milícias, conforme o Plano de 7

de Agosto de 1796; porém nunca os chegou a reunir, por

falta de gente idónea para os Estados Maiores delles, segundo

as cathegorias e qualidades exigidas no Decreto que as esta-

belecia.

No primeiro de Novembro de 1809, como se verá no

Mappa junto, compunha-se o Exercito, organisado pelo Conde

de Sarzedas, de 7:359 praças de primeira linha, e 1:400 da

segunda, assim distribuidas:

de Campo dos Terços Auxiliares em Coronéis de MiHcias, no Reino,

foi só permittido a estes usar de. Banda em (odas ax funcràes milita-

res, e não aos outros OlTiciaes dos ditos Corpos.
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Proruplos Estado com-
pleto

Estado Maior 136 140
Primeiro Regimento (J'Infanteria 845 1:165

Segundo Regimento dito 748 1:1 65
Regimento dArtilheria 512 975

Legiões de Voluntários Reaes

:

, ("Manteria 1:618 1:739
a < ,.De Pondá »,.,,. -7 me

•aliaria / 7 106

T. T. , T ji.ifanteria 1:605 1:739
De Bardez

CIni

ICaCavallaria 90 107

Companhias e Partidos de Sypaes:

Trinta e sete ,..,.... 1:728 1:860

7:359 8:996

Regimento de Milicias de Gôa 511 800
Regimento de Milicias de Bardez 346 800
Regimento de Milicias de Salsele 543 800

8:759 11:396

Em 29 de Dezembro de 1810 participou o mesmo Vice-

Rei Conde de Sarzedas que, pela primeira vez, tinha reunido

do Regimento de Milicias de Gôa, 511 praças, já fardadas, e

que o dito Regimento fora por elle organisado, e o primeiro

que houve no Paiz, conforme o Plano de 1796: Em 24 de

Dezembro de 1812, que lhe havia dado Bandeiras, com as

quaes se apresentara na parada do anniversario do dia 17, for-

mando com todos os Corpos de primeira linha, e dando as des-

cargas como elles. Do mesmo modo participou que tinha dado

ás três Companhias de Cavallaria uniforme igual ao da Ca-

vallaria de Lisboa, e pedio para os uniformes da mais tropa,

panno azul para os dois Regimentos, de 1:119 praças cada

um; dito para 729 ditas de Artilheria; dito para 1:560 de

Infanteria da Legião de Bardez, e para 94 de Cavallaria; sa-

ragoça para 1:560 praças da Legião de Pondá, e panno preto
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para 90 praças das duas Companliias de Cavallaria delia ; c

bem assim panno vermelho, branco, e amarello, para canhões,

forros, e vivos, acompanhado tudo de botões de metal ama-

rello para as fardas, vestias e polainas. Por tanto, conclue-se

deste Officio que a força do Exercito no seu estado completo

era de 6:271 praças, que (abstrahindo dos canhões, vivos, for-

ros, e vestias), a Infanteria, a Artilheria, e a Legião de Bar-

dez tinham fardas azues ; a Legião de Pondá fardas de sara-

goça, e a sua Cavallaria fardas de panno preto
;
que todos os

infantes usavam de polainas, e o Exercito todo de botões do

metal amarello.

O Vice-Rei Conde do Rio Pardo em 19 de Fevereiro de

1816 abolio os Partidos de Sypaes das provincias, e conservou

apenas os dos Ranes de Sanquelim, e Gululem, que lhes eram

devidos na conformidade dos pactos celebrados com a Coroa

de Portugal, quando estes pequenos Potentados passaram á

subjeiçao portugueza
;

pactos reconhecidos formalmente por

Aviso Régio N." 390 de 28 de Agosto de 1813; e criou cm
logar delles dois Batalhões de Caçadores de 152 praças cada

um, cuja manutenção custava 14:880." O mesmo Vice-Rei no

anno de 1820, limitou a força eíTectiva do Exercito a 5:0G9

praças, que poderia elevar-se a 7:216 no seu estado completo,

composto da maneira seguinte, afora as Milícias:

1 ." Regimento dlnfanteria

2." Regimento dito

1 .* Legiào de Pondá 1

2." Legiào de Bardez 1

1.° Batalhão de Caçadores

2° Batalhão dito.
.'.

Regimento de Artilheria

Duas Companhias de Cavallaria

Três Partidos de S}'paes de Zoiba, Zalba, eZoiloba

EHaJn
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U Governo Provisório í[ue o subslituio, e se imlallou em
Í6 de Setembro de 1821, pela acclamação e juramento das

Bases da Constituição, despresando a necessidade de manter

naqueilas partes uma força capaz de sustentar os Portuguezes,

tidos por usurpadores, n'iim paiz que, segundo a Portaria do

Ministério da Marinha de 20 de Março de 1825, g-eme sob a

nossa oppressã.0 e violência; a pretexto de economia, reduzio

o Exercito, em 1 6 de Outubro do mesmo anno, a oito Bata-

lliões, e converteu em cinco destes, de 419 praças cada um,

os dois Regimentos de Infanteria, que juntos aos dous Batalhões

de Caçadores existentes, e ás 318 praças do convertido Regi-

mento de Artilheria em Batalhão sommavam 3: 251 praças : ex-

tinguio as duas Companhias de Cavallaria com as Legiões, e con-

servou por motivos pouco lisongeiros os partidos dos Sypaes, e as

Milicias. A este respeito, dizia o Vice-Piei Conde de Sarzedas em
Ofíicio de 14 de Dezembro de 1811 ao Conde das Galvêas: E
lia tempos que tenho vindo no conhecimento cabal que muitos

annos a esta 'parte se fazia na índia o mais escandaloso e ab-

jecto trafico com licenças concedidas aos soldados^ e de que se

utilisavam sem pejo mais pessoas do que aquellas que f^. Ex^
mesmo refere ?io seu Offcio. E como com os corpos de Sypaes,

esta sordidez era mais íacil, tantos manejos houve na conserva-

ção delles, que apezar de extinctos por Ordem regia no tempo

de D. Frederico, foram sempre subsistindo, e o próprio Conde

de Sarzedas os tolerou a pontos de que durante o seu governo

montaram a 1:864 homens, commandados por um Tenente

Coronel, I Sargento Mór, 1 1 Capitães, 1 Ajudante, 1 Quartel

Mestre, 1 Tenente, 24 Cabos maiores, 19 menores, 29 Alfe-

res, 39 Sargentos, c 9 Bramenes; que tudo consta do Mappa

da força aqui junto, e a pouco referido, subindo este abuso ao

excesso de haverem 2:000 Sypaes pagos, quando o Conde do

Pvio Pardo os extinguio debalde em 1819.

Em 1825 foi criado o Commando militar da força Arma-

da, e nesse Outubro chegou alli a bordo da charrua Magnâ-
nimo o Marechal Augusto Pinto, que tomou o commando delia *

;

* Governo Geral da índia. Reparíicão Militar — Havendo El-
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mas etn virtude da regia Resolução de 24 de Abril de 1829,

tomada sobre Consulta do Conselho Ultramarino, foi o mesmo

Commando extincto. O Prefeito Peres, hospede nas cousas da

guerra, pedio para as dirigir pessoa competente, e propôz para

esse fim o Coronel Fortunato de Mello, que em 1834 o acom-

panhou na qualidade de Commandante Militar
;
porém de tal

modo foram aquellas dirigidas, que a tropa se rebellou em 1835,

depôz o Prefeito, e elle que tinha anniquillado o 1.'' Regi-

mento e o Batalhão de Artilheria nessas occorrencias, foi preso

em Bicholim, e remettido para a Corte abordo da charrua Maia

e Cardoso. Em 1837 o Coronel Vieira tomou este Comman-

Rei Nosso Senhor nomeado a V. S/ para a grave incumbência de

Commandante Militar da Guarnição dos Estados da índia, conforme

tinha representado o Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra dos

jnesnios Estados; Confia o Mesmo Senhor, que V. S/ observando o

que a este respeito lhe fòr ordenado pelo dito Vice-Rei, dè o melhor

desempenho á mesma Comniissão, no que deve ter presente :

\° Que V. S.% sendo Commandante Militar, fica responsável

para com aquelle Vice-Rei de tudo quanto pertence á Tropa, e sua

disciplina.

2,° Que, para isso, V. S/ deve ser o único órgão em tudo o

que disser respeito á mesma Tropa, assim nas ordens que o Vice-

Rei julgar a bem do Serviço expedir, como para levar ao seu co-

nhecimento as propostas, representações, requerimentos, reformas,

ou quaesquer outras mudanças, que o mesmo Real Serviço exija

;

sendo V. S/, por consequência, restrictamente responsável no que

fica referido.

3.° Que, para bem desempenhar a mesma Commissão, deverá

V. S.* ter, além do Ajudante d'Ordens, que é dado á sua Patente,

e que já se acha nomeado, mais outro, que de modo algum exceda

em Posto, e que será escolhido dos Officiaes da referida Guarnição •,

e um Secretario Militar, que, sendo igualmente tirado da Tropa,

deverá ter Patente subalterna. As déspezas extraordinárias, assim

com estes Officiaes, como as da sua Secretaria, deverão ser abona-

das, e pontualmente satisfeitas na folha competente. — O que de

ordem de Sua Magestade communico a V. S.* para sua devida intel-

ligencia e execução.

Deos Guarde a V. S." Mafra, em 24 de Março de 1825.— Joa-

quim José Monteiro Torres.— Sr. Augusto Pinto de Moraes Sarmento.

:==: Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar, 24

de Marco de 1825.— Manoel José Maria da Costa e Sá. Liv. N.^ 202
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do ás ordens do Barão de Sabroso que ale á morte esteve com
elle em desintelligencia, de maneira que o Barão do Candal,

que lhe succedeo, obteve por sólidos fundamentos que, no Mi
nisterio Bomfim, fosse o dito Commando extincto, por Decreto

de 6 de Maio de 1840.

Quanto á org^anisaçào do Exercito, teve ella suas alterações

nestes últimos annos. O Governador e Capitão General D. Ma-
noel de Portugal, em 2 de Fevereiro de 18.28 separou dos

corpos a que estavam addidos os Mouros, e formou uma com-
panhia delles para Guarda de honra, que d'antes era de Caval-

laria, e que íicou fazendo o serviço dos Archeiros da Metró-

pole nos dias de gala, de Ordenanças das Authoridades, e da

Junta de Fazenda. Por Portaria de 10 de Maio im mediato, se-

gundo as instrucções que levava de cumprir o disposto pelo

Conde de Subserra em 3 de Abril de 1824, restabeleceo os dous

Regimentos de Infanteria cora dez companhias cada um, das

quaes duas seriam de Granadeiros europeos, duas de Atirado-

res, e seis de Fuzileiros com a força de setenta praças cada

uma ; três Batalhões de Caçadores de seis companhias cada um
da força de sessenta e sete praças cada companhia ; e outro de

Artilheria também de seis, da força de setenta e oito cada uma,
elevando-se este corpo a 483 praças. Eis-aqui a distribuição e

composição destes corpos no dia 26 de Janeiro de 1830.*

* Quartel General no Palácio do Governo^ em Pangim^ \'ò de

Maio de 1828.— Ordem do dia.— Conhecendo-se á primeira vista,

que a organisação dos Corpos que guarnecem esta Ilha de Goa, e

Províncias adjacentes, dada, e mandada observar, pela Junta do
chamado Governo Provisório que se estabelece© aqui no anno de
1821, é bastantemente defeituosa; por isso que apresentando pouca
força, esta foi dividida em muitos, e pequenos Corpos, e estes em
Companhias de mui diminuto numero de praças, sendo maior esta

diminuição no Corpo de Artilheria, sem attenção a ser com esta Ar-

ma que devem guarnecer-se os Navios de Guerra, Praças e Fortale-

zas que aqui ha ; não se tendo igualmente em vista que tão grande

numero de Corpos, apezar da pouca força de cada um, não podem
dispensar no seu Estado Maior bastantes praças, que por não serem

combatentes se tornam inúteis para a guerra, e fazem com a dimi-

nuição dos mesmos combatentes o serviço pesado em tempo de paz,

e mais dispendioso do que poderia ser se os Corpos fossem em me-
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Mappa da Força Militar, e dos Empregados nas Repartições Civis do Exercito, e Reformado^; existente tudo nesta Ilha de Goa, e Provindas adjacentes, em 31 de Dezembro do anno de li

icií empregados íio. um no GoTcrno deTii

Os desempregados são o Drig>idciro graduado Antooio José di
s Cipitãcs ilc Fragalacmprcgadtii. ú um no Comniando Uiiílar da Vtoi\

I Ires Uajurcs toialmeolu incspaica por idade c
uma Cuaimissão de Inspecção do Arsenal Real

a Marinha do rortngal, c cslão nos Navios des

O CorOHcI empregado í João Caiemiro Pereira da Roeha e Vasconccligs. é Rraduado neste Posto, perlcnce ao E<crcilo de Perlogaj. e csla oeciipado i

jcv-ruius aouovcrno, oulro noCommando da Praça ellha dcAngcdiTa, oulro no Cominando da Província cFortaleia dePcrnem. c oulro no daProíincia de Canacona. Olcoenlc

„^ T.n!!«r """'"Y
respcilo dos Capilacs. O i. Sargenlo eiU para aer empregado em um Corpo. < Heou sem emprego pela cxlincção da Companhia de Marinhagem a que

es icnenles empregados um é da Marinha de Porlogal, Bernardo José do Sousa Soares de Andreia, ó Inlcodcnlc da Marinha, c Inspeclor do Arsenal Ilcal desre listado ; ouíro
c o Sargento de Mar c Guerra é Amanuense do Expediente Militar do Governo,
fire da Cunha Gusmão. crToclivo. o João Vlecnlo Soares da Veiga, gr-idua do. Os mais desempregados o «tão por não haver Empregos accommodados ds suas circunstancia».

Gòa, 26 lie Janeiro de 1030.— D. Manoel de Portugal c Castro.

empregado cAjudan

cílá dirigindo o Tre





75

Estudo Estada

effectivo completo

Batalhão de Artilheria 483 483

1.° Regimenlo de Infanteria 769 800

2.° Regimento dito 768 800

1 ° Batalhão de Caçadores 414 415

2.* Batalhão de Caçadores 415 415
3.'' Batalhão de Caçadores 413 415

Companhia de Mouros 51 51

5 Partidos de Sypaes 372 372

Regimento de Milícias de Goa 231 800

Dito de ditas de Bardez 341 800

Dito de ditas de Salsete 301 800

4:558 6:151

nor numero, e com maior força : tendo ao mesmo tempo presente a

Ordem regia que foi expedida ao Governo deste Estado pelo Minis-

tério da Marinha e Ultramar em data de 3 de Abril de 1824, e re-

cebida em 23 de Fevereiro de 1825, em que Sua Magestade Se Di-

gnou Haver por muito recommendado com os fundamentos que fi-

cam declarados que não deviam subsistir os Batalhões na forma es-

tabelecida pela dita Junta ; hei por conveniente ao Real Serviço, at-

tendendo ao que fica expendido, á commodidade, e melhor ordem
que deve resultar ao mesmo serviço, e á economia da Fazenda Pu-

blica : (em quanto não ha alguma regia Resolução sobre algum dos

Planos, que a similhante respeito tem sido levados á Real Presença)

que os oito Batalhões de que actualmente se compõe a referida

Guarnição, passem a constituir os dous Regimentos de Infanteria de

Linha, três Batalhões de Caçadores, e um de Artilheria com a força,

organisação, alojamentos, soldos, e mais vencimentos que vão decla-

rados no Plano provisório que será com esta, e fará parte delia, da-

tado de hoje, e por mim assignado, o qual terá execução em tudo,

quanto se acha designado, tanto no Mappa por onde principia, como
nas treze observações ou notas que se lhe seguem : O Sr. Marechal

de Campo graduado Commandante Militar das Tropas, lhe fará com
a possível brevidade dar a devida execução, propondo-me os meios

que para o seu melhor cumprimento lhe parecerem conducentes; e

o Thesoureiro das Tropas deste mesmo Estado e todas as mais Autho-

ridades a quem o conhecimento e execução desta pertencer assim o
fiquem entendendo, e executem, com os assentos, e registos necessá-

rios. Palácio do Governo, em Pangim, 10 de Maio de 1828.=
Potltigal.
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Além desta força havia mais o Estado Maior General, a

Marinha, e a gente de Sonodó, que juntos aos Corpos arregi-
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menlados prefaziam a somma de 6:937 praças, como se verá

no Mappa abaixo, e cujo resumo é o seguinte

:

Observações.

1/ A organisação de cada Companhia se conhecerá dividindo as

praças das Companhias de cada Corpo pelo numero das Companhias
do mesmo Corpo, ficando assim as de Infanteria pesada com setenta

e sete praças; as de Caçadores com sessenta e sete; e as de Artilhe-

ria com setenta e oito na forma acima declarada.

2/ 1." Regimento de Infanteria se formará do 1.° e 5.° Ba-

talhões que actualmente existem; e o 2." Regimento se organisará do
2.° e 4." Batalhões.

3." O 1." Batalhão de Caçadores será o que actualmente se deno-

mina 6.° de Infanteria; e o 2.° de Caçadores será o 7." de Infante-

ria; e o 3.° de Caçadores será o 3," de Infanteria.

4.* 01." Regimento terá o seu Quartel no Forte de Gaspar Dias,

e o 2.° em Pondá, aonde actualmente se acham os Batalhões de que

se ha de organisar. Os Batalhões de Caçadores se conservarão por

ora aonde estão os de Infanteria de que hão de organisar-se. E o de
Artilheria passará para os Quartéis de Pangim.

5." Das três Companhias de Granadeiros que actualmente ha, se

formarão as quatro dos dous Regimentos de Infanteria ; não se pre-

enchendo as vagas no caso de as haver com soldados nativos
;
por

quanto estas Companhias, bem como a primeira do Batalhão de Ar-

tilheria deverão compòr-se tão somente de europeos, e dos que são

como taes reputados, tendo as precisas circumstancias, e de nenhuns
outros. Quando succeder haver maior numero de europeos do que

o preciso para organisar as quatro Companhias de Granadeiros, e a

1.* do Batalhão de Artilheria se dará praça aos que excederem, em
quaesquer outras Companhias com o mesmo vencimento que tem os

Granadeiros
;
por isso que os soldados europeos por estarem habi-

tuados a alimentos mais fortes comprehendido o pão, do que os na-

turaes deste paiz, não podem dispensar o pequeno augmento de ven-

cimento que lhes está designado. Nenhum individuo deste paiz será

reputado europeo para assentar praça em qualquer das cinco Com-
panhias que vão em particular mencionadas sem obter despacho deste

Governo que lhe conceda a dita praça, e sem ter ao menos sessenta

pollegadas de altura. Fica entendido que o 6.° Batalhão de Infante-

ria, que passa a ser 1.° de Caçadores, deixa desde já de ter Granadei-
ros, passando os que actualmente tem para o 2.° Piegimento.

G." Ficam extinctas as 6." Companhias dos quatro Batalhões que
passam a constituir os dous Regimentos de Infanteria, as praças de
pret delias serão distribuidas pelas oito de fuzileiros de cada um dos
ditos Regimentos, e os Officiaes de patente serão collocados depois
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Governador e Capítào General 1

Officiaes Generaes do Exercito 4

Officiaes do Estado Maior General.. . 119 incluindo os En-

Ditos do Pequeno Estado Maior 74 genheiros.

Officiaes de Companhias 250
Officiaes Inferiores 216

Cabos d^Esquadra 312

Tambores e Cornetas 54

Soldados Europeos 445

Soldados Nativos 3:455

Sjpaes 322

Officiaes supranumerários 71

Generaes de Marinha 3

Officiaes de Marinha, de patente ... 30

Ditos de dita, graduados 10

Empregados do Arsenal 35

Officiaes de Ordenanças G

Officiaes de Fazenda 29

Empregados da Casa da Pólvora .... 15

Ditos do Hospital Militar 42

Milícias 963

Gente de Sonodó 481

0:937

da organisação quando tiver logara competente Promoção; entretanto

deverão elles ser empregados nos Regimentos como mais conveniente

fòr ao Real Serviço, segundo julgarem os respectivos Commandantes,
occupando, porém, cada um o logar que pela sua antiguidade lhe per-

tencer nas Formaturas, Conselhos, e mais actos pubhcos •, por quanto

esta organisação em nada lhes deve tirar os direitos que já tinham

por se acharem servindo nas mencionadas Companhias, que se ex-

tinguem. Os Sargentos que ficam supranumerários pela dita extinc-

ção servirão como 2.°^ Sargentos em outras Companhias, em quanto

não houver occasião de entrarem em 1."^ terão entretanto o mesmo
vencimento que actualmente tem, sem que se promovam em quanto

elles servirem como taes, 2.°' Sargentos, estes postos nas respectivas

Companhias, para que nenhuma tenha mais de três Officiaes Inferio-

res que lhe vão designados ; dando-se por tanto entrada a todos os
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Por Porlaria de 12 de Novembro de 1832 foram ou-

tra vez organisados os Sypaes, os seus uniformes prescriplos,

Inferiores que se acham addidos, e sendo a escolha dos que devem
logo ficar servindo como 1."^ Sargentos das attribuições dos respecti-

vos Chefes.

7/ Os Tambores das quatro Companhias que se extinguem deve-

rão passar para o Batalhão de Artilheria, e bem assim um dos me-

lhores Tambores mores dos Corpos que passam a organisar os Regi-

mentos.
8." Os Corpos de Caçadores conservarão os seus Tambores mo-

res, Tambores, e Pifanos em qnanto não houver Cornetas mores, e

Cornetas competentemente educados, e á proporção que forem haven-

do taes Cornetas mores, e Cornetas, se mandarão para os Regimentos

de Infanteria, os Tambores e Pifanos correspondentes, epor esta causa

nem nos Batalhões de Caçadores, nem nos Regimentos de Infanteria

será recebido de novo Tambor mor, Tambor ou Pifano em quanto

houver nos mesmos Batalhões de Caçadores algum dos existentes para

empregar nos Regimentos.

9.^ D'entre os Músicos que actualmente ha serão escolhidos os

melhores para compor as duas Bandas que ficam existindo ; aos que

restarem nos Corpos aonde a Musica é existente, se concederá passa-

gem, se a pretenderem, em Soldados, para os dous Regimentos de In-

fanteria, para alli augmentarem os seus conhecimentos na musica, e

passarem a Músicos quando houver vagas ; aos mais se dará baixa se

a pertenderem, ou continuarão a servir como Soldados nos Corpos

em que se acham. Nos Regimentos poderão ser dispensados do ser-

viço ordinário até quatro destes Soldados com o titulo de aprendizes

de musica, e estes deverão sempre apparecer na respectiva Banda

;

o que se acha em pratica no Exercito de Portugal.

10.* Os soldos e gratificações ficam conservados como actual-

mente se acham, á excepção dos Músicos que vencerão 12 xerafins de
soldo mensal.

11.* Os Sargentos Ajudantes, ou de Brigadas vencerão trinta xe-

rafins mensaes, os Cornetas mores, o mesmo que vencem os Tambo-
res e Pifanos ; e os Cabos de Tambores, o mesmo que vencem os Cabos
d'Esquadra nativos. Os Segundos Sargentos vencerão o que actual-

mente vencem os Furriéis, isto é vinte xerafins mensaes, e os Furriéis,

vencerão dezeseis xerafins. Os Mestres de Musica vencerão como os

Segundos Sargentos.

12.* Os uniformes ficarão como actualmente se acham, e a admi-
nistração do fardamento também continuará como até agora em quanto
se não dão outras providencies que se darão brevemente com o res-

pectivo plano.
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c os seus vencimentos e acantonamentos marcados como se

segue *
:

13/ As gratificações para cavalgaduras <|ue estão arliilradas, sub-

sistem também como se acham.
Quartel General no Palácio do Governo, em Pangim, ÍO de Maio

de 1828.— D. Manoel de Portugal e Castro.

Está conforme o original— Frederico Leão Cabreira^ Ajudante
d'Ordens da Pessoa,— Registada e publicada. Quartel General do
Commando Militar, em Raia, 12 de Maio de 1828.— Fernando Luiz
Leite de Sousa e Noronha., Capitão Ajudante d'Ordens de Semana.

* Eis-aqui os uniformes : os Officiaes de patente dos cinco últimos

Partidos usarão de Touca ou Rumai de voltas azues entrelaçadas com
escarlate, adornadas com uma pluma, ou penacho encarnado com o
respectivo laço militar. Sobrecasaca, ou cabaia azul ferrete curta com
canhões encarnados, abotoada adiante até á cintura, com botões de
metal amarello. O comprimento deste vestido deve ser tal que ter-

mine quatro polegadas pouco mais ou menos acima do joelho. Calças

brancas, ou azues ferretes compridas e largas. Botas ou çapatos pre-

tos, mas sendo çapatos usarão com elles de meias da mesma côr preta.

Poderão usar no pescoço de gravata preta. Divisas geraes-. Banda ou
cinta de seda escarlate tecida, ou de rede atada na cintura por cima
da cabaia, e terminando em duas borlas de prata e seda azul, ou to-

talmente de seda azul e branca, como está determinado para os Offi-

ciaes do Exercito ; Terçado com bainha de metal, ou de couro, se-

guro com boldrié de couro preto com ferragem de metal amarello,

podendo usar de fiador de seda preta como usam os Officiaes de Ca-

çadores. — Distinctivos dos Postos: Sobre os canhões da cabaia

usarão os Capitães de um galão de ouro de cinco linhas de largo

;

os Tenentes de dous, cada um de duas linhas-, e os Alferes de um
somente como usam os Officiaes de Caçadores. Para os Inferiores

— Vestidos: Rumai azul ferrete, e encarnado com penacho ou plu-

ma, e laço como os Officiaes, e cabaia como os Officiaes. Poderão usar

de botas ou çapatos como os Officiaes, ou alparcas conforme o seu

uso ordinário. Poderão usar gravata como os Officiaes— Divisas:

Terçado, ou espada com bainha de couro preto, em talabarte encar-

nado a tiracol.— Distinctivos: Os I."* Sargentos trarão no braço

esquerdo, e acima do cotovello, três ângulos de galão de ouro com o

vértice para baixo e os lados parallelos. Os 2.°* Sargentos dous, e os

Cabos de Esquadra um.— Para os Cornetas: Os Cornetas se vesti-

rão em tudo como os Sargentos, e usarão no braço, em logar de ân-

gulos por queaquelles se distinguem, de uma pequena corneta de me-

lai amarello ; e o Rumai será de voltas azues, encarnadas, e amarel-

las. Para os Soldados e aprendizes de corneta, Rtcmal branco ao uso
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de 1838 ; e ainda reformada a ultima pelo Governador interino

Vieira da Fonseca, em 26 de Outubro de 1839, no pessoal c

nos vencimentos que passaram nessa occasiao a ser os seguintes

:

de 10 de Junho do mesmo anno, em attencão á nomeação feita pelo

dito ex-Governador Militar, creado também um outro Partido de cin-

eoenta Sypaes para ser commandado pelo Dessay de Parxem Goinda
Porobo, que para esse efíeito foi nomeado Capitão com o soldo res-

pectivo, constando igualmente que por simples ordem do menciona-
do ex-Governador iMilitar de 1 1 de Setembro do sobredito anno se

levantara a força de quarenta homens, intitulada decimo Partido de
Sypaes, tirados dos outros Partidos ; a saber, dez do Capitão Atma-
rama, dez do Capitão Narba Naique, dez do vSatrogy Rancs, e dez
de Goindá Porobo, sem que para acreação destes Corpos e mais alte-

rações houvesse outro fundamento além da boa vontade do mesmo
ex-Governador Militar de attender, e recompensar os serviços allega-

dos por aquelles Dessays, e a necessidade que então se apresentara

de augmentar a força militar : e considerando eu que no estado de
apuro em que se acham os cofres da Fazenda Publica, é indispensá-

vel a mais restricta economia, e que é do meu dever principiar esta

pelos ramos das despezas que não são legalmente auctorisadas, para
que sejam com mais regularidade attendidas, as que o são nas Leis

e Ordens regias fundadas, accrescendo além disto que o arbitrio to-

mado pelas ditas Authoridades não teu» o caracter de permanência,
que só podia imprimir-lhes o Poder competente, e que é de razão,

fazer cessar quanto antes as despezas abusivas a que deram causa as

circumstancias extraordinárias que felizmente acabaram : Hei por con-

veniente ao Serviço Nacional e íleal, e aos interesses da mesma Fa-

zenda Publica -, que fiquem sem eífeito, e inteiramente derrogadas
as mencionadas Portarias do Governo Provisional, e ordem do ex-

Governador Militar, observando-se o seguinte:

1." A força e organisação dos Partidos de Sypaes fica reduzida á

mesma que lhe foi dada pela Portaria de 12 de Novembro de 1832,
e plano que a acompanhou.

2." A Companhia de Mouros da Guarda do Governo, que forma
o primeiro Partido de Sypaes, continua a ficar debaixo das immedia-
tas ordens do mesmo Governo, conservando a mesma organisação que
actualmente tem.

3." O Partido que tiver o seu acantonamento em Pernem, fará

todo o possivel, conforme o artigo 7.° da dita Portaria de 12 de No-

vembro, para ter um Sargento, um Cabo e vinte Sypaes Christãos da
aldca Tiracol para fazerem o serviço da Fortaleza alli existente.

A." Os vencimentos dos Officiaes dos sobreditos Partidos que fi-

cam existindo, serão os que se acham marcados no indicado Plano
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Nào consta (jue houvessem Ordens regias que positiva-

mente mandassem alterar, nem approvar as organisaçòes pos-

teriores, áquella feita pelo Conde do Rio Pardo, as quaes de-

ram um excesso de despeza de 9:4 71." 1.'^ pela primeira vez,

elevando-se o pessoal de 152 praças, a 372; e de 6:916."

1.'^ 10 reis da segunda, diminuindo-seeste, e augmentando-se-

Ihe os vencimentos como se vê no Mappa acima. Porém mes-

mo nào havendo ordens que as confirmassem, ellas foram sub-

sistindo, e o Exercito conservou até 1840 a força e organisa-

çao que estes dous últimos Governadores lhe deram, a saber:

1." Regimento de Infanteria 800 praças no esta-

2." Regimento dito 800 do completo.

1
." Batalhão de Caçadores 415

2.° Batalhão dito .1 415
3." Batalhão dito 415

Batalhão de Artilheria 483

6 Partidos de Sypaes 366

Corpo de Sonodó de Pernem e Sathary 481

4:175

lhes paga, não só no campo de batalha, se não também como guar-

dadores de fazendas, e n'ouLros misteres de confiança, como acontece

áquelles na Europa. São de Casta Maratta, mouros e gentios baptisa-

dos da aldèa de Tiracol. São dextros atiradores de fusil, e usam além

da espingarda, de caitocas, que são género de canhões de que usam

os malavares (segundo escreveo o auctor da Noticia da viagem que fex

segunda vez ao Estado da índia o 111.'^° e Ex"'° Sr. Marquez de Lou-

riçal^ impressa em Lisboa no anno de 1743) de terçados, manoplas,

e punhaes. Obedecem cegamente aos seus Cabos e Dessays, e a quaes-

quer Chefes, com risco de vida, e com a maior barbaridade. Fazem
guerra de guerrilhas, e á traição, porém conservam-se, de ordinário,

fieis aos seus juramentos. l\ecebem uma paga insignificante, pois não

chega a uma tanga por dia, que vai 32 réis, fortes. Não ha ninguém

mais sóbrio : uma appa ou bollo de farinha de arroz que pesará duas

libras, chega-lhe para três dias sem outro nenhum alimento. Na Epa-

naplioia Indica diz o auctor : Chegavam estes a mil e duzentos euro-

peus, e mil homens de Milícias da terra a que se dá o nome de Sypaes.

l^oréni, quando o Senhor Piei D. José mandou criar as Legiões de
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Esta gente de Sonodó, é uma espécie de Ordenança que re-

cebe pequeníssimo soldo em tempo de paz, que lhe foi garan-

tido por Portaria de 26 de Janeiro de 1801 logo depois da

retomada da província em que ella combateo, e que se lhe au-

gmenta quando é chamada a serviço activo. Está a cargo das

aldêas do respectivo districto, que descontam os seus paga-

mentos dos foros com que sao oneradas. No orçamento de 1850

a 51 vem designada como logo se dirá; porém antes disso

aproveitarei a opportunidade de dizer quaes foram os unifor-

mes que teve o Exercito, mandados adoptar pelo Governador

Geral Barão de Sabroso, em Portaria de 1 2 de Junho de 1838:

Para a Artilheria. Fardas azues ferretes^ gola c carcella

de pa?ijio encarnado^ eforro tambon encarnado^ sendo a gola

e o canhão guarnecidos de galão de ouro fará os Ofjiciaes, e

de seda ou lã para os soldados ; tendo além disto os Officiaes

duas granadas bordadas de ouro na extremidade da gola, e

os soldados, de metal sobre a dragona, que deverá ser defranja

encarnada ; botões com duas peças em aspa, e uma coroa.

Para o l.'' Regimento de Ijífanteria. Fardas azues ferre-

tes, gola e carcella de panno azul claro, e forro branco, dra-

gonas defranja branca para fuzileiros, verde para atirado-

res, e ciicarnada para granadeiros ; botões com o 7iumero 1

,

e uma coroa.

Para o 2.° Regimento. Tudo similhante, á excepção da gola

e carcella, que será de panno encarnado; botões com o nu-

mero 2 e uma coroa.

As fardas dos Corpos de Artilheria e Infanteria, sejam

de abas compridas surabotoadas com duas ordens de botões

nafrente, do mesmo feitio das cjue usam os Officiaes recen-

temente vindos de Portugal, pelos quaes serão reguladas tam-

bém as espadas, talins, barretinas ,
penachos, e dragonas

;

como usam já muitos Officiaes.

Para o 1." Batalhão de Caçadores. Fardas azuesferretes,

Pondá e de Bardez, ordenou que fossem compostas só de soldados

de casta Sypaes, d'onde se deixa ver que nem todas as Castas da ín-

dia são aptas para esta Milícia, porque havia e ainda ha naíjuelle lis-

tado, Corpos de Milícias, sem serem de Sypaes.
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peitos pretos, gola e carcella de -panno azul claro, vistas pre-
tas, dragonas de franja -preta, botões com uma corneta, e o

numero 1

.

Para o 2.° Batalhão. Tudo similhante, á excepção de gola

e carcella que será de panno encarnado, e botões com o nu-
mero 2.

Para o 3." Batalhão. Tudo similhante, d excepção de gola

e carcella, que será de panno verde claro, e botões com o nu-
7nero 3.

As fardas de Caçadores sejam de abas curtas, duas or-

dens de botões, e servirão de modelo as dos Ofjiciaes desta

arma, vindos na ultima monção, bem como as barretÍ7ias, pe-

nachos, cananas, talins, espadas, e dragonas.

As divisas de galão de ouro, que os Officiaes Inferiores

usam nos braços, serão em forma de angulo com o vértice

para a parte do hombro, devendo regular-se pelos Officiaes

Inferiores do Destacamento do Batalhão Naval, actualmente

neste Estado.

Ficam extinctas as fardetas, ou jaquetas de policia, que
se usavafu co7no uniforiíie diário, ou de quartel, o qual será

para os Officiaes de Patente, de sobrecasacas de panno azul

ferrete com duas ordens de botões, e pelo modelo das de Por-

tugal, de que a inaior parte dos Officiaes já usa *, e para
os Officiaes Inferiores e Soldados, defazenda branca de lijiho

* Não é exacta a referencia. Os Officiaes que me acompanha-
ram juntamente com o mesmo Barão de Sabroso, que eu conduzi
na Fragata D. Pedro esse anno, é que usavam os uniformes que ti-

nham levado do Reino, por não saberem quaes se usariam na índia,

nem a qual corpo tinham de pertencer. Os do Exercito daquelle Es-

tado só usavam de jaquetas de policia que, além de commodas e

appropriadas a um clima ardentissimo, tinham sido adoptadas por

economia, e permittidas pelo Yice-Rei D. Manoel, attendendo á

mesquinhez dos soldos fracos do paiz. Como pois haviam de usar

sobrecasacas, impróprias do mesmo clima, e do triplo do seu custo?

O systema das fardetas é usado até pelos inglezes em toda a índia ;

e elles que são rigorosos no serviço militar toleram este disfarce.

Aos Officiaes mandou o Barão usar de sobrecasacas, e aos Soldados

mandou fazer jaquetas de linho ou algodão ! Mudaria a temperatura?
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ou algodão. As Authoridades ^ a quem o conhecimento e exe-

cução desta peite7ice7\ assim o tenham entendido e executem.

Palácio em Pangim^ íl de Junho de 1838.

—

Barão de Sa-

BROSO.

O Exercito soffreo pouco depois nova organisaçào, e teve

outros uniformes estabelecidos pelo Governador Interino Lopes

de Lima em Portaria de 19 de Novembro de 1840, que foi

ratificada por Decreto de 27 de Abril de 1841, inserto na

Ordem do mesmo Exercito n." 13 de 18 de Agosto daquelle

anno. Por ella foram dissolvidos os dois Regimentos de Infan-

teria, e novamente criados os Batalhões, assim como conver-

tido o de Artilheria em Regimento, e toda a força distribuída

em duas Secções: á primeira ficaram pertencendo os Corpos

arrigimentados, o Conselho Supremo, Estados Maiores Gene-

ral e das Praças com accesso, Hospital, Thesouraria, e todos

os Officiaes a quem por lei compete accesso; a segunda, os

Estados Maiores das Praças sem accesso, os Veteranos, Caser-

neiros. Fabrica da Pólvora, c em geral todos os Militares que

por lei nào tem accesso. Para se fazer, porém, idéa perfeita

desta medida, e delia tirar as consequências que o Governador

Geral Conde das Antas depois tirou, aqui vai por extenso todo

o Plano da organisaçào, e a Portaria que lhe diz respeito:

Quartel General no Palácio do Governo^ em Pangim^ 20
de Novembro de 1840.— Ordem do Exercito.— S. Ex!" o

Sr. Governador Geral hitetino deste Estado^ manda publicar

ao Exercito a Portaria que abaixo segue, para ter a sua

devida execução na época que vai marcada^ procedendo-se

desde já nos Corpos aos trabalhos necessários
^ para que as-

sim se verifique.

Portaria.— O Governador Geral Interino do Estado da
índia determina o seguinte: Convindo dar ao Exercito deste

Estado uma ors^anisacão mais accommodada ás suas circums-

ta7icias peculiares^ e distribui-lo C07n mais vantagem do ser-

viço, sem que a despeza publica augmente, o que não é com-

pativel com os recursos actuaes do Thesouro, antes soffra al-

guma diminuição, sufficiente pelo menos para fazer face a

encargos extraordinários, sem novo gravame dos Povos; e
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considerando que as Praças de Diu e de Damão se acham
reduzidas a tal estado de abatimento que não podem susten-

tar os Corpos que as guarnecem^ aliás desproporcionados á

sua população, e necessidades ; e que por outra parte o Corpo

Volante de Sijpaes e outros Corpos irregulares de menor

força não preenchem ofim da sua instituição ; nem pôde ser

aquelle considerado ainda como um Corpo regular^ não re-

sultando da conservação de taes Corpos senão uma despeza

quasi inútil: Por todos estes motivos, e outros que levarei ao

Augusto co?ihecimento de Sua Magestade a Rainha, demons-

trativos da urgente necessidade defazer algumas alterações

na organisação e distribuição dos Corpos de todas as Jrmas
do Exercito deste Estado (não comprehe?idendo os Corpos de

Macáo, Solor e Timor) Hei por convciiiente ordenar que os

Corpos de que se compõe o mesmo Exercito sejam provisoria-

mente organisados da 7?ia?ieira que abaixo segue, e que se

observem todas as mais disposições que vão estabelecidas nos

artigos seguintes:

Artigo 1." Todas as Armas, Repartições, e Estabelecimentos mi-

litares, serão classificados em duas Secções distinctas.

Secção 1/

Estado IMaior General.

Corpo d'Engenheria.

Corpo d'Artilheria.

Dois Batalhões de Infanteria de Linha.

Quatro Batalhões de Caçadores, ou Infanteria Ligeira.

Conselho Supremo de Justiça Militar.

Estado Maior das Praças com accesso.

Hospital Militar.

Thesouraria ou Pagadoria Militar.

Officiaes do Exercito empregados em Commissões, e geralmente

todos e quaesquer Empregados Militares, a quem por lei compete

accesso.

Secção 2.»

Veteranos.

Estados Maiores de Praças sem accesso, Castelos e Fortes.

Caserneiros.

Fabrica da Pólvora.
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E em geral todos os Empregados Militares, que por Lei não
tem accesso.

Art. 2.° O Estado Maior General constará d'um Brigadeiro, ou
Marechal de Campo.

Art. 3." O Corpo d'Engenheiros compòr-se-ha de

Tenente Coronel, ou Coronel Comraandante Geral do Corpo 1

Majores 2

Capitães 4

Tenentes 6

13

Art. 4.° O Corpo d'Artilheria constará de oito Baterias de po-

sição, de quatro bòccas de fogo cada uma, inclusivamente um Obuz,
formando todas um Regimento, organisado da seguinte maneira :

§ 1.° Compõe-se o Regimento de Artilheria

:

í.° Do Estado IMaior e IMenor.

2.° De oito Baterias de posição (estando duas constantemente

destacadas fora do Corpo).

§ 2.° Estado Maior e Menor

:

Coronel ou Tenente Coronel

Major

Ajudante

Quartel Mestre

Capellão

Cirurgião Mor
Cirurgião Ajudante

Sargento Ajudante

Sargento Quartel Mestre

Corneteiro Mor
Cabo de Corneteiros

Espingardeiro

Coronheiro

13

§ 3." Composição de un)a Bateria :

Capitão 1

Primeiro Tenente 1

Segundos Tenentes 2
Primeiro Sargento l

wSegundos ditos 2
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Transporte 7

Furriel l

Cabos d'Esquadra 6

Anspeçadas 6

Soldados 66
Corneteiros 2

88

§ 4.° Força do Regimento d'Artilheria :

Estado Maior e Menor 13

Oito Baterias 704

717

Art. 5." A Infanteria de Linha é composta de dois Batalhões.

§ 1." Cada Batalhão é formado:
1." Do Estado Maior e Menor.
2." De oito Companhias, uma de Granadeiros, e outra de Ati

radores.

§ 2." Estado Maior e Menor.

Coronel ou Tenente Coronel Commandante
Blajor

Ajudante

Alferes Porta Bandeira

Quartel Mestre

Cirurgião Mór
Cirurgião Ajudante

Capellão

Sargento Ajudante.

Sargento Quartel Mestre

Tambor Mór
Cabo de Tambores
Artiíices 2

14

§ 3." Composição de uma Companhia.
Capitão

Tenente

Alferes

Primeiro Sargento
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Transporte 4

Segundos ditos 2

Furriel 1

Cabos d'Esquadra 6

Anspeçadas . 6

Soldados 66

Corneteiros ou Tambores 2

87

§ 4." Força de um Batalhão d'Infanteria de Linha.

Estado Maior e Menor 14

Oito Companhias C96

710

N. B. Haverá somente Corneteiros nas Companhias de Atira-

dores.

Art. 6." A Infanteria ligeira, ou Caçadores, compòr-se-ha de

quatro Batalhões.

§ 1." Cada Batalhão é formado:
1,° Do Estado Maior e Menor.
2." De seis Companhias.

§ 2.° Estado Maior e Menor.

Tenente Coronel, ou Major Commandante 1

Major 1

Ajudante 1

Quartel Mestre 1

Cirurgião Mór 1

Cirurgião Ajudante 1

Capellão 1

Sargento Ajudante 1

Sargento Quartel Mestre - 1

Corneteiro Mór 1

Cabo de Cornetas 1

Artifices .2

13

§ 3." Composição de uma Companhia.
Capitão 1

Tenente • 1



92

Transporte 2

Alferes 1

Primeiro Sargento 1

Segundos ditos 2
Furriel 1

Cabos d'Esquadra 6

Anspeçadas 6

Soldados 6C
Corneteiros 2

87

§^4.° Força de um Batalhão de Caçadores.

Estado Maior e Menor 13

Seis Companhias 522

535

§ 5 " Força total de Infanteria.

Dois Batalhões de Infanteria de Linha 1:420

Quatro Batalhões de Infanteria ligeira ou Caçadores 2:140

3:560

Art. 7." Recapitulação Geral da Força do Exercito do Estado

da índia

:

Marechal de Campo, ou Brigadeiro 1

Corpo de Engenheiros 13

Corpo de Artilheria 717
Dois Batalhões de Infanteria de Linha 1:4 20
Quatro Batalhões de Caçadores 2:140

Total. 4:291

Art. 8." Disposições geraes:

§ 1.° Os Ofíiciaes do Corpo dTngenheiros gosarão de todas as

vantagens que lhes são concedidas pelo Regulamento Provisional

de 1812, com as alterações feitas no Reino por Ordens subsequen-

tes. Nunca vencerão mais de uma gratificação, ainda que estejam em-

pregados em differentes Commissões. E usarão do mesmo uniforme

que os do Exercito de Portugal, conforme se acha estabelecido.

§ 2." O Commandante do Corpo d'Engenheiros é o Inspector

dos Quartéis e Obras Militares, e Director da Academia e Archivo-
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Ura Subalterno do Corpo, por elle proposto, servirá de Ajudante,
tanto do Corpo como do Archivo. E sobre este objecto se farão

Instrucções regulamentares.

§ 3." O exercício de Lente da Academia Militar é uma Com-
missão do Corpo d'Engenheiros. Para ser Lente é por tanto indis-

pensável pertencer a esta arma. Os Officiaes empregados neste ser-

viço poderão ter outra qualquer incumbência com as funcções do
Magistério.

§ 4." As duas Baterias destacadas do Regimento d'Artilheria,

de que tracta o § 1.° do artigo 4.°, serão empregadas na guarnição

das Praças de Diu e de Damão, aonde servirão por um anno. O
destacamento de cada uma das Praças será feito por uma Bateria.

§ 5.° O Commandanle do Regimento d'Artilheria é Comman-
dante Geral »da Arma, e nesta qualidade terá a seu cargo não só o
pessoal, senão também todo o material, pelo qual será responsável.

§ 6.° O uniforme do Regimento d'Artilheria será o mesmo que
se acha em uso para as praças do Batalhão.

§ 7.° Haverá no Regimento d'Artilheria, além da Escola de
primeiras letras, já estabelecida, uma Aula de Mathematica, regida
por um Official, que será dispensado de outro qualquer serviço, c

também pública e gratuita para os mancebos, que delia se quizerem
aproveitar. E uma Escola pratica do Serviço d'Artilheria, debaixo

da direcção dos Officiaes que forem nomeados pelo Commandante
da Arma. Todos os annos se farão exercidos de experiência, para

que todas as praças adquiram perfeita instrucção em toda a espé-

cie de serviço próprio d'Artilheria.

§ 8.° O uniforme para os Batalhões dTnfanteria, e Caçadores,

será o que vai designado na Tabeliã n." 1. A numeração dos Bata-

lhões será seguida de 1 a 6, sendo 1 e 2 de Caçadores, 3 e 4 d'In-

fanteria, e 5 e 6 de Caçadores.

§ 9.° Em tempo de paz haverá constantemente licenciada toda

a força dTnfanteria, e Caçadores, que exceder a 2:000 homens, e

os mais Officiaes Inferiores, que se poderem dispensar. Na Artilhe-

ria estará constantemente licenciado o quarto da força eífectiva. As
licenças não excederão três mezes consecutivos a cada Praça.

§ 10.° Os Corpos d'Engenheria, Artilheria, e os Batalhões dTn-
fanteria de Linha, serão commandados indistinctamente pelos Coro-
néis ou Tenentes Coronéis, não podendo haver os dois postos simul-

taneamente. E os Batalhões de Caçadores por Tenentes Coronéis ou
Majores; havendo todavia sempre em cada Batalhão dois Officiaes

superiores.

§ 11." Para se levar a eífeito o que fica disposto, os Corpos que
houverem de mudar de numero tomarão os que vão mencionados
na Tabeliã n." 2. Os mais Corpos conservarão a mesma numeração,
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conipletando-se os Batalhões com as praças tiradas da 7/ e 8/ Com-
panhias dos Regimentos d'Infanteria, que ficam extinctas, e as do Corpo
volante de Sypaes, que estiverem nas circumstancias de servir, e o

pretenderem. A organisação do novo Batalhão de Caçadores n° 5,

do qual formará parte integrante a Companhia de Mouros da Guar-
da, continuando no serviço em que se acha como destacada do
Corpo, será levada a eífeito por uma ordem especial.

§ 12." Os diversos Corpos do Exercito terão os seus quartéis

permanentes nos logares que vão designados na Tabeliã N." 3.

§ 13.° De dois em dois annos se reunirão todas as tropas de
todas as armas em um campo de instrucção para se exercitarem nas

grandes manobras.

§ 14.° Ficam extinctos os Batalhões de Diu e Damão (cujo ser-

viço, além do de Artilheria, será leito por destacamentos de Infan-

teria ou Caçadores), o Corpo volante de Sypaes, e toda e qualquer

força, seja qual fòr a sua denominação e origem, á excepção dos

Sypaes chamados do Sonodó, das Companhias de Veteranos de Diu
e Damão, e Presidios do Estado, aos quaes também se dará uma or-

ganisação conveniente, ou providencias especiaes.

§ 15.° Os soldos e prets serão os mesmos que os do Exercito

de Portugal, em réis fracos*, além de 20 réis diários ás praças de
pret, equivalentes de pão, não se abonando forragens senão aos Of-

ficiaes montados, nem gratificação alguma, que não seja a de com-

mando do Corpo ou Companhia. O fardamento será abonado em
dinheiro, a razão de 12 e meio réis por dia a cada praça, e appli-

cados nos Corpos por um Conselho Administrativo, como se pratica

em Portugal. ^

§ 16." Fica cessada a differença de vencimentos entre Nativos e

Europeos, ou descendentes, os quaes tanto em serviço activo, como
em Veteranos e Presidios, perceberão todos o mesmo pret, e mais

vantagens, sem diíferença alguma.

§ 17.° Do 1.° de Janeiro próximo, em diante, começará a ter

plena execução este Regulamento Provisório.

§ 18.° Uma disposição especial marcará o destino das praças

dos Batalhões de Damão e Diu, e dos outros Corpos extinctos, em
referencia ás suas circumstancias, e annos de serviço.

Palácio do Governo, em Pangim, 19 de Novembro de 1840.

—

J. J. Lopes de Lvna.

Com esta organisaçào, que á primeira vista parece óptima

e deve suppôr-se económica pelas razões ponderadas na Porta-

* Já tinham sido equiparados pelo Vice-Rei D. Manoel de Por-

tugal, quando organisou o Exercilo.
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ria que a eslabeleceo, nào se conformou o. Governador Geral,

Conde das Antas, que n'oulra Portaria lhe analysa e derroga

vários artigos palpavelmente prejudiciaes á Fazenda Publica e

nocivos á disciplina, bem como oppostos á sciencia e habilita-

ções respeitadas e garantidas neste Reino ; em taes termos, que

sendo o dito Plano de organisacào approvado por Sua Mages-

tade, a mesma Augusta Senhora foi servida conformar-se com

a medida que em parte o derrogou, authorisando-a em Porta-

ria do Ministério da Marinha e Ultramar da data de 28 de

Dezembro de 1842. Do mesmo modo se verá que, apezar das

allegações de economia que presidiram á confecção da reforma

e reformas, ellas produziram uma somma de resultados nega-

tivos, como se evidencia examinando os Orçamentos dos annos

de 1840 e 41 das duas épocas dos governos do Barào do

Candal, e do Governador interino Lopes de Lima
;
porque, o

deficit que apparece neste ultimo, de 1:312.162." é quasi o

duplo do antecedente, sendo além disto necessário ao mesmo
Governador contrahir um empréstimo de 330.000.'" para oc-

correr ás despezas ordinárias, nào obstante a venda da artilhe-

ria de bronze que o habilitou com meios extraordinários, ou

desconhecidos, que o seu antecessor nunca teve em vista. O
Conde de Sarzedas em 30 de Dezembro do 1812, reraetteo

para o Reino, por inúteis, vinte e cinco peças de bronze de

calibre 3, 4, 9, 12, 16, 18, e 24, com o peso de 478
quintaes e sessenta de ferro para lastro : e o Governador

interino Lopes de Lima, vendeo a que, talvez, ainda podesse

servir ! !

Como os factos referidos pertencem á historia, e podem
ser avaliados di\'ersamente na ausência das provas que os con-

demnam ou justificam, é necessário reproduzir na sua integra

os documentos que lhe sào relativos, posto que enfadonhos
;
pois

ainda que alguns pareçam estranhos ao texto, achar-se-ha que

neiles se funda a opinião eraittida, e provarão mais, a poten-

cia governamental dos delegados do Poder Executivo naquellas

partes, e o diverso modo porque uns e outros encaram a

mesma questão politica, económica ou civil. Daqui nasce a ins-

tabilidade das cousas da índia, onde só prepondera o arbitrio
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dos Chefes superiores, que niio tendo raizes no paiz que olham

de relance, nem podendo conhece-lo como conviria aos gover-

nantes e governados pela brevidade com que se succedem na-

quelle logar importantíssimo, trazem o povo n'uma incerteza

e desconfiança continuas, e nocivas a toda a industria e goso

honesto, fundados só na premanencia das leis que sào os mar-

cos ou balizas que os determinam. Eis, porém, a Portaria a que

acima me refiro.

Boletim iV.° 16 de 23 de Fevereiro de 1843. Ministério

da Marinha e Ultramar. N.° 889. — Sendo -presente a Sua

Magestade a Rainha o Ofjicio do Governador Geral do Es-

tado da índia de 2\ de Outubro ultimo, sob o N° 343, iti-

cluindo a cópia, e sollicitando a approvação da Portaria N°
1:135 de 20 de Setembro anterior, pela qual ordenou que fi-

casse provisoriamente suspe?isa a execução, do ^ o." do Ar-

tigo 8.° do Decreto.de 21 de Abril de 1841, que excluc de

Lente da Escola Mathematica e Militar de Goa, todo o indi-

viduo que não pertencer ao Corpo de Engenheiros : Houve por

bem a Mesma Augusta Senhora, em consideração das razões

exaradas na citada Portaria, approvar a resolução por elle

tomada ; o que assim se communica pela Secretaria de Esta-

do dos Negócios da Marinha e Ultramar, ao referido Gover-

7iador Geral para seu conhecime?ito, e convenientes effeitos.

Paço das Necessidades, cm 28 de Dezeinbro de \^^'i.^^= Joa-

quim José Falcão.

O Governador Geral Conde das Antas, como disse, reco-

nhecendo na Ordem do Dia, N." 23 do 1.° de Outubro de

1842 que, não se compadecendo com o lastimoso estado da Fa-

zenda Publica, a sustentação de um Exercito, cuja despeza no

estado de paz absorvia perto de duas terças partes da Receita

geral, sendo por isso a Força Militar a que mais imperiosa-

mente reclamava uma prompta reforma, que reduzisse o seu

pessoal, c o pozesse em equilibrio com os outros encargos que

pesavam sobre o Thesouro ; e considerando por outra parte,

que o serviço interior, e as guarnições das Fronteiras não de-

mandavam umaforça tão considerável como aquella de que se

compunha o mesmo Exercito, cujo fim 770 referido estado de
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jpaz^ era somente manter a segurança •publica^ ' e evitar des^

caminhos e contrabandos ; por estas e pela indispensável ne^

cessidade de diminuir a despeza : Houve yor bem ordenar o

seguinte : I .° Os Batalhões de Macáo^ Solor e Timor
^ ficavam

fazendo parte do Exercito denominado do Estado da India^

aquelle com o N° 5, e este com o 7V.^ 6.— 2." seriam imme-

diataniente dissolvidos os actuaes Batalhões N."' 5 e 6, dan-

do-se aos Officiacs e mais praças que os compunham os des-

tinos convenientes^ exceptuando a Companhia de Mouros^ que

pertencia ao 5.°, a qual se conservaria com a mesma de?io-

minação.— 3.° o 1." e 2." Batalhões seriam elevados a oito

Companhias com aforça e organisação das actuaes^ com a

numeração de 1.^ e ^J^

Depois, pela Ordem n." 25 de 10 do dito mez, determi-

nou que o mesmo Exercito se considerasse dividido em três

brigadas sendo ai/ composta do 1." Batalhão de. Caçadores,

e 3." de Infanteria ; a 2." do 2." Batalhão de Caçadores, e 4.*

de Infanteria , e a 3.* dos novos 5." e 6." Batalhões, e outro-

sim, que o uniforme do 2." Batalhão de Caçadores em analo-

gia com o de Infanteria, que com elle formava Brigada, pas-

sasse a ter gola e canhões encarnados e carcella azul. Igual-

mente pela Ordem N." 26 de 24 do mesmo mez^ dissolveo a

* O Governador interino Lopes de Lima olhara esta questão de
outro modo, e por isso em 4 de Abril do anno de 1842, tinha preen-

chido as vacaturas do Exercito, e feito uma grande promoção : o
Conselho de Governo que lhe succedeo, animado de uma idéa mais
económica, determinou em Circular N." 31 de 20 de Julho aos Com-
mandantes dos Corpos, que apezar, e não obstante a falta que havia

nos Corpos^ de pt^aças, para o completo da sua organisação^ todavia da-

quella data em diante até nova resolução^ se não assentasse praça a in-

dividuo algum^ sem ordem definitiva do mesmo Conselho.

2 A. ordem é esta.— O Tenente General Conde das Antas Go-
vernador Geral do Estado da índia, determina o seguinte

:

Tendo sido elevado o antigo Batalhão de Artilheria, á força de
oito Baterias de posição, formando todas um Regimento, organisado

nos termos do artigo 4." do Decreto de 27 de Abril de 1841, publi-

cado na Ordem do Exercito deste Estado N." 13 de 18 de Agosto do
mesmo anno, afim de haverem duas Baterias constantemente desta-

cadas em guarnição nas Praças de Diu e Damão; e devendo cessar
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7." e 8." Baterias para serem reorganlsadas, aquella em Macáo,

e esta nas Ilhas de Solor e Timor, mas ficando pertencendo

estes Destacamentos em virtude do que foi disposto na Portaria do
1." do corrente, transcripta na Ordem do Exercito N." 23: Í3ei por

conveniente ordenar que sejam dissolvidas a 7." e 8.* Baterias, as

quaes serão reorganisadas, esta, nas Ilhas de Solor e Timor, e aquella

em Macáo, continuando a formar parte integrante do Corpo, mas em
Destacamento permanente. E no em tanto todos os Ofíiciaes que so-

brarem no quadro do Corpo assim reduzido, passarão a ser conside-

rados como addidos e os mais modernos de cada classe até que se lhes

dé conveniente destino. As Authoridades a quem o conhecimento

desta pertencer, assim o tenham entendido e executem. Palácio do

Governo Geral, em Pangim, 12 de Outubro de 1842.— Conde das

Antas.

A outra Portaria a que esta se refere é a seguinte : Tendo a ex-

periência mostrado, que a dissolução dos Batalhões de Diu e Damão,

ordenada pelo § 14." do artigo 8.° da Ordem do Exercito N.° 13 de

18 de Agosto de 1841, longe de ser proveitosa aos interesses da Fa-

zenda Publica, occasiona despezas consideráveis na conducção dos

Destacamentos de Infanteria e Artilheria ; sendo certo que o serviço

se tem ressentido dessa dissolução em parte mais nominal do que

real, por quanto as mesmas Praças que pertenciam aos ditos Bata-

lhões, ficaram continuando a servir nas Companhias de Veteranos

daquellas Praças, ou como addidas aos Destacamentos das diíTerentes

Armas do Exercito deste Estado, complicando a contabilidade dos

Corpos, e relaxando-se cada vez mais a disciplina, por estarem em
um continuado destacamento, e acrescendo, que o recrutamento do

Exercito até aqui quasi voluntário, se tem difficultado pela resistên-

cia invencível dos Gentios ao embarque, resultando assim daquella

medida, que os Destacamentos pesam só com manifesta desigualdade

sobre os soldados christãos, que por isso se recusam a entrar volun-

tariamente em uma vida, que desde logo os condemnava a abando-

narem seus lares por largo tempo; por todos estes motivos, e por

outros que me foram presentes, e que com muita attenção meditei

:

Hei por conveniente revogar provisoriamente o disposto no mencio-

nado §, em quanto Sua Magestade não Mandar o contrario, e orde-

nar o seguinte: 1." Organisar-se-ha na Praça de Diu uma Companhia
denominada= Cr/f«í/o/Êi de Diu=.coni a força e uniformes cons-

tantes da Tabeliã, que vai junta assignada pelo Secretario interino

deste Governo Geral. 2." Organisar-se-ha em Damão um Corpo com-

posto de duas companhias que se áenomxní^YSiO^ Caçadores de Da-
?n«o= com a força e uniforme constantes da Tabeliã também junta,

e com o N." 2, assignada pelo mesmo Secretario. 3." Serão dissolvi-
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ambas ao mesmo Exercito, destacadas permanentemente. Pela

Ordem n.° 3 de 3 de Fevereiro de 1843, mandou proceder á

das as Companhias de Veteranos daquellas Praças reorganisadas em
virtude do artigo 6.° da Ordem do Exercito N." 21, de 21 de De-

zembro de 1840, passando as Praças que ainda estiverem capazes de

serviço, para as Companhias novamente criadas e incapazes para os

Pi'esidios que pela mesma Ordem se mandarem alli estabelecer. 5.°

Os Officiaes actuaes das dissolvidas Companhias de Veteranos ficarão

pertencendo a esses Presídios, cujo Commandante será o mais gra-

duado delles. 5." Os Officiaes das novas Companhias serão tirados do
Exercito de Gôa, considerados em Commissão, sem prejuiso no seu

accesso. 6." As praças que pertenciam aos extinctos Batalhões, de Diu,

e Damão, e que ora se acham addidas aos respectivos Destacamentos

terão passagem para as novas Companhias, sendo despedidas do ser-

viço aquellas incapazes, que não tiverem vinte annos de serviço, único

caso em que devem ser admittidas nos Presídios. 7.° Os Governado-
res das sobreditas Praças, ficam encarregados da formação das novas

Companhias, e da execução do mais que dispõe a presente Portaria

e na qualidade de Inspectores delias serão no futuro responsáveis pe-

rante o Governo, pela disciplina, arranjo, escripturação e contabili-

dade das mesmas. As Authoridades, a quem o conhecimento desta

pertencer, assim o tenham entendido e façam executar com os des-

pachos necessários. Palácio do Governo Geral, em Pangim, 1." de
Outubro de íSi2.zz=. Conde das Antas.

TABEIXA N.° 1.

Composição da Companhia— Caçadores de Viu— mandada criar

jor Portaria desta data.

Capitão 1

Subalternos 2
Corneteiros 2
1 ." Sargento 1

2.0' Sargentos 2
Furriel 1

Cabos G

Anspeçadas (j

Soldados 98

120

Uniforme.— Farda curta azul, gola encarnada, canhão azul claro

carcella azul : barretinas agudas com cordões.
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nova organisaçuo do Batalhão de Iníantoria de Macao, designa

do como 5." do Exercito de Gôa ; e bem assim, á da 7.° Ba-

teria * comprehendida no destacamento da primeira destas duas

TABELLA IS." 2.

Organisaçào de duas Ccnnpankias— Caçadores de Damão— mandadas
criar por Portaria desta data.

Capitão Commandante Geral 1

Capitão 1

Subalternos . , 2

Corneteiros . 2

1 ." Sargento 1

2."^ Sargentos 3

Furriel 1

(^iabos G

Anspeçadas G

Soldados 98

121

Total da força do Corjx) 241

Uniforme.— Farda curta azul, gola encarnada, canhão azul, car-

cclla azul clara, barretinas, agudas com cordões.

* Ordem do Exercito.— Sendo chegado o tempo de se proceder

a nova organisação do Batalhão de Macáo, hoje N.° b de Infanteria

deste Estado, dando-lhe uma forma accomodada ás necessidades, e

recursos daquelle Estabelecimento, e fazendo cessar as anomalias da
organisação primitiva : Hei por conveniente, que o referido Batalhão

seja composto d'ora avante de quatro Companhias, todas de Infante-

ria, cada uma da mesma força, e com a mesma distribuição da dos
outros Corpos do Exercito, na forma do Plano que abaixo segue. E
porque ha necessidade que alli continue a haver uma força de Arti-

Iheria : Hei outro sim por conveniente, que se organise também a

7.^ Ijateria do Regimento de Artilheria que foi aqui dissolvida, por

Portaria de 12 de Outubro do anno próximo findo, e na conformi-

dade do Plano respectivo, ficando de se designar em Ordem especial

o competente pessoal de Officiaes para o referido Corpo. As Autho-

ridades, a quem o conhecimento desta pertencer, assim o tenham en-

tendido e executem- Palácio do Governo Geral, em Pangim, 3 de

Fevereiro de 18i3.— Conde das Antas. z=- N. B. Segue o Plano que

vai por extenso no (^^aoifulo de Clarão.



101

Cidades. K pela Ordem de 7 de Abrii seguinte, mandou orga-

nisar o G."* Batalhão do destacamento de Timor, que ficava

sendo de Caçadores, * addiando-se por ella a organisaçào da

8/ Bateria. Por esta reforma os Corpos da 1
." Secção do Ex-

ercito, ficaram pois, na índia reduzidos a 2:947 praças, a saber :

Estado Maior, Brigadeiro, c um Ajudante. ... 2

Corpo de Engenheiros 12

Regimento de Artiiheria 625 praças.

2 Batalhões de Infanteria 1:278 ditas.

2 Batalhões de Caçadores 950 ditas.

Companhia de Mouros 80 ditas.

Sommam todos 2:947

Os individuos comprehendidos no resto desta 1 .* Secção,

c todos os mais pertencentes á 2." ficaram coUocados do mo-

do anterior, excepto os Commandantes das Provincias, porque

alguns dos ditos Com mandos foram abolidos pela Ordem do

Exercito N." 24 de tí de Outubro de 1842 ; e já depois delia,

* Ordem do Exerciio.— O Conde das Antas, Governador Geral

do Estado da índia, determina o seguinte

:

Achando-se estabelecido pela Portaria do 1." de Outubro do an-

no passado, que o Batalhão de Timor fique d'ora avante formando

parte do Exercito deste Estado, com o N." 6 : e sendo necessário

marcar a sua nova organisação, e força numérica, em ordem, a pre-

encher mais cabalmente os fins da sua criação, e com relação ás exi-

gências militares, e forças pecuniárias do cofre daquelle estabeleci-

mento : Hei por conveniente ordenar que o referido Batalhão, que

será de Caçadores, seja composto de seis Companhias, cada uma com
igual força e distribuição, como as dos outros Corpos do Exercito,

na forma do Plano que abaixo segue. E quanto á formação da 8.^

Bateria de Artilheria, que alli deve subsistir, como destacada, a que
foi dissolvida do Regimento de Artilheria, opportunamente se levará

a eífeito. As authoridades, a quem o conhecimento e execução desta

pertencer o tenham assim entendido, e façam executar. Palácio do
Governo Geral, em Pangim, 3 de Abril de 1843.— Conde das An-
fas.=:N. B. Segue o Plano da organisação do 0." Batalhão, que vai

por extenso no capitulo de Timor.
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apenas limitados a um só nas duas províncias de Pondá, e

Embarbacem, e outro nas de Zambaulim. A somnia geral de

todas as praças de mar e terra do Estado da índia, propria-

mente províncias de Gôa, pelo Orçamento de 1850, éa que

se vê no resumo seguinte

:

Estado Maior General 2

Estado Maior 25

Governos de Praças 144

Governos de províncias 2

Corpo de Engenheiros 12

Regimento de Artiíheria 625

2 Batalhões de Infantcria 1:278

2 Batalhões de Caçadores 950
Companhia de Mouros. . 80

3 Companhias de Veteranos 300
Escola Mathematica e Militar 14

Supremo Conselho de Justiça Militar 3

inspecção de Revistas e Pagadoria Militar 7

Hospital Militar 41

Officiaes em disponibilidade 11

Ordenanças 1

Officiaes e praças addidas ao Regimento de Artiíheria. 141

Fabrica da Pólvora 13

Officiaes de Marinha em Commissão 8

Arsenal de Marinha e Exercito 4 8

Officiaes da Extincta Marinha de Gôa 8

Constructores 3

Sonodó 481

Somma geral 4:197

Nestes termos, o Exercito sem comprehender os destaca-

mentos a cargo das províncias longiquas era, até ao anno de

1840, de 6:943 praças, que faziam de despeza 1.416:489."
3.'e 7 réis, ou 226:638^(247 réis, fortes; e hoje pelas re-

formas e alterações resultantes das providencias aqui referidas,

compõe-se o mesmo Exercito de 4:197 praças, que fazem de

despeza 1:051:Í10." 3.'*'' 58 réis, ou 168:2251(720 réis, for-
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les. Esla despeza que, para se poder examinar escrupulosa-

mente vai desenvolvida nos dous orçamentos appensos no fim da

Memoria, é, por capítulos e artigos, a que abaixo se declara :

oo ooMCiooooíOOiomoOl«010f^OO'íO o o -^ >í* o
»».-" C; Cl >^ o CO 01 "^ — O O O —
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00
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Por ludo que tlilo liça se vê que a despeza militar foi sem-
pre variável, mesmo nas épocas mais remotas porque em

*
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equiparando os vencimentos da tropa do palz aos da do Reino,

foi isso de tal inodo subordinado á económica organisaçào que

deo ao Exercito, que este beneficio pouco influio na importân-

cia total da verba anterior, convindo mesmo quando assim

fosse, sofírer qualquer gravame, para nâo o deixar em peiores

circumstancias que o das outras collonias. Elle nào só linha

soldos mais diminutos que o da metropoli no numero de réis,

senão nos mesmos réis, e por isso era de equidade dar-lhe em

moeda fraca, as mesmas quantias que ao desta se davam em

moeda forte.

Como ha pouco disse que a gente de Sonodó era uma espé-

cie de Ordenança que recebia pequeníssima paga, transcreve-

rei a relação nominal delia que vem no Orçamento de 1850,

reiro de 1816, em que se acham marcados os soldos que devem

vencer os differentes Officiaes militares dos Corpos do mesmo Exer-

cito, e constando-me por outra parte que em todas as collonias Por-

tuguezas com excepção deste Estado, se acham os ditos soldos dos

Officiaes regulados pela Tarifa do mencionado Regulamento : Que-

rendo dar um publico testemunho da distincta consideração que me
ha merecido o Exercito deste dito Estado pela disciplina, moderação

e exemplar conducta que tem mantido durante os differentes perío-

dos do meu Governo; e também para que os ditos Officiaes não es-

tejam como tem estado de peior condição que os soldados dos Cor-

pos deste mesmo Exercito, os quaes gosam effectivamente em moeda
deste paiz dos soldos marcados no indicado Regulamento e ainda

maiores. Hei por conveniente ao Real Serviço que desde o primeiro

dia do seguinte mez de Fevereiro, se abone o vencimento dos Offi-

ciaes combatentes dos Corpos da Guarnição deste Estado conforme o

disposto no mencionado Regulamento, mas tudo em réis do mesmo
paiz ; e os mais Officiaes não combatentes dos mesmos Corpos com
os outros do Exercito pela tarifa que vai inclusa. Esta mesma delibe-

ração foi por mim proposta logo depois da minha chegada a este Es-

tado na Junta da Fazenda delle, mas não querendo os Membros que

então existiam tomar sobre si a responsabilidade da resolução, me
deixaram logar a toma-la nesta feliz época da Monarchia, ficando de

dar parte a Sua Magestade Imperial o Senhor Duque de Bragança,

Regente em Nome da Rainha para obter a Regia Confirmação. O
Thesoureiro das Tropas, e mais pessoas a quem o conhecimento e

execução desta pertencer, assim o tenham entendido e executem com
os assentos e registos necessários. Palácio do Governo, em Pangim,

14 de Janeiro de 183i,— Portugal.
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para se fazer idéa da mesquinhez e insignificância do custo de

um soldado desta exótica Milicia, que diíTere muito da outra

Tarifa dos soldos que na conformidade da minha Portaria desta data devem
vencer os Officiaes do Exercito deste Estado desde o l.° do seguinte

me: de Fevereiro deste presente anno.
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tropa que ha na índia, nao lendo comparação com os Sypaes,

e quaesquer soldados dos da primeira ou segunda linha na-

quelle paiz; porque nào usam, nem se lhes dao uniformes;

nào formam Corpos da mais pequena regularidade, o seu equi-

pamento nào é fornecido pelo Arsenal e as suas armas são

compradas á sua custa. N'uma palavra, é apenas povo armado,

porém recehendo paga pelo serviço accidental que acaso se lhe

exige *.

tar, Governos e Commaiidos das Praças de Agoada, Mormugão, o Aloina ; e

finalmente os que tera exercício de Ajudantes nos Corpos Militares do Es-

tado, se houverem sahido da classe de Subalternos de 1." linha.

2." Os Majores, que sendo de 1." Linha tiverem exercicio em Milícias

serão lambem pagos como tacs Majores de 1.* Linha. Os mais conservarão

os seus actuaes vencimentos segundo o Regulamento de 1808.

3." O vencimento dos Oíficiaes dos cinco últimos Partidos, ou Compa-
nhias de Sypaes, e dos Presídios c reformados se conservarão como actual-

mente se acham regulados, excepto no caso de ser na Portaria da nomeação

ou Patente de algum expressamente declarado o contrario.

4." Finalmente, os Òfficiaes que gosara de vencimentos em moeda forte

continuarão a percebe-los como até agora sem alguma alteração. Palácio do

Governo em Pangim, 14 de Janeiro de 1834.

N. B. Os Ajudantes de Cirurgia approvadõs na sua faculdade, visto go-

sarem da estimação de Òfficiaes Subalternos por ordem deste Governo, re-

ceberão mensalmente os seus soldos pela folha do vencimento dos Òfficiaes

do Corpo em que servem. —•/). Manoel de Portugal e Caslro.

Hei por conveniente ao Pieal Serviço que a execução da Portaria

deste Governo datada de hoje, e tarifa a ella junta dos soldos que
de futuro devem vencer os Òfficiaes do Exercito deste Estado, seja

transcendente ás praças de Damão e Diu, para também se regular

por ella o vencimento dos Òfficiaes dos Corpos alli existentes. As Au-

thoridades e pessoas, a quem o conhecimento e execução desta per-

tencer assim o tenham entendido e executem com os assentos e re-

gistos necessários, expedindo-se pela Secretaria do Estado as conve-

nientes copias. Palácio do Governo, em Pangim, li de Janeiro de
1834.— Portugal.

* Sonodó, é uma espécie de titulo copiado de formula antiga do
tempo dos Mouros, pelo qual se reconheceo direito a certa paga por
serviços militares debaixo de certas condições, e por isso se diz

:

gente de Sonodó, que vale o mesmo que dizer : Mercenário do titulo

de Sonodó.
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Relação da Oentc de Sonodô, que percebe vencimentos

feia Fazenda Publica.
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Parcem.

Vascondá.

Dargal .

,

Candal .

,

Moppa ,

Virnorá
,

Paliem .

{

Mandurem

Uguem .

.

Inferiores

Cabo
Inferiores

Transporte. , .

.

Custam Sadassiva Podoliar. .

Panduranga Nilla Podoliar. .

,

Rogiinata Esso Naiqiie
,

Murary Naique
Vintexa Anteba Naique . . . .

,

Narana Socco Quinim
Murarij Rama Naique

,

Vitea Sante Porobo
Lacximona Exca Porobo.. .

.

Casso Rama Porobo
Babli Gonça Porobo

,

Bablo Sanm Tuloscar
,

Apá Gapala Tuloscar , ,

Zoirama Porobo ,

Mucunda Sancrea Porobo. . ,

,

Narana Lacximona Porobo .

,

Rugunata Narana Porobo. . .

,

Fondo Panduranga Porobo. . <

Rama Chori

Mucnnda Rama Porobo ....
Soyró Rama Gacenço
Puno Quenvôa Gacenço. . . .

Chondró Dady Xette

Biero Boddu Xette

Morto Radgi Naique
Largo Lacximona Naique. .

.

Poço Rogu Porobo
Seguna Ganiça Porobo
Pandulica Custam Porobo. . .

Vitu Siva Porobo
Visrama Xaba Porobo
Arij Custam
Custangy Narana Sinay ....

Vitol Rogunata
Socco Laximona Saunt

Xaba Rama Saunt

Rama Sambagi
Custam Laddogy Naique . .

.

Rogu Nagoba Naique
Mandova Fotu Saunt

Biero Buem Saunt

Soccu Mallu Saunt

Xamã Goneça Saunt

Mucunda Goun Gandoló . . .

Araij Goun Saunt

Bicagij Narana
Seguna Mallo

Rogu Siva Mallo

Xaba Baba Mallo

IV."on PR4Ç1S

4 Sypaes

20 »

2 Sypaes

1 Sypae
2 Sypaes
1 Sypae

POB ANNO

xarofUg

266
5

3

«1

1

S

2

3

£
1

21 Sypae
1

1 »

1

12 Sypaesj 13

2
6

8

4

2 Sypaes

1 Sypae
1 »

1 »

1 »

1 >•

6 Sypaes

5 »

2 »

10 Sypaes

2 ..

2 ..

8 Sypaes

4 »

1 Sypae
l "»

:428

100
60

400
1

50
35

50

15

1

15

15

33

33

220
50

130
180

90
£0
59
ia

15

15

lã

15

15

20
126

111

48
líj

200

60
5-1

18

10

1

18

150
92

63
105

65

50
50

110

18

15

15

400 8:428 00| O
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ruem. ,. .\

l

.Proscondem

Arambol,

Torcpm.

Inferiores

Transporte.

.

Russo Babló Mallo
Dadu Rogu Mallo
Esso Apa Mallo
Gopala Rama IMallo

Locumen Carae MaHo ....

Santa Babu Sinay

Soiró Porobo Corcuto ....

Lacximona Narana Gonga.

Nargo Tanugo
Dormó Arij

Calea Chondrea Porobo. .

.

Nargo Gopala Naique ....

Goindá Lacximona Porol)o

Buem Babu Xette

Aro Nago Naique
Custam Dadu Xette

Babeca Lacximona Naique

,

•V."DE FRAÍjAS

POR A?iXO

xaraf. t(j. r.

>ypae

Sj-paes

Sypac

Sjpae

100

2

433

5:428

15

15

15

15

15

18

50

50

15

l08

as

15

15

15

15

15

15 O

8:!;53

As antigas Ordenanças eram coinmandadas pelos Capitães

das terras, e pelo Tanador Mór nas Ilhas, sujeitos estes aos

Mestres de Campo, e Generaes das Províncias, em quanto os

liouve. Os Presidios que em 1784 liaviam passado a ter guar-

nições variáveis, voltaram a ter guarnições permanentes reco-

nhecendo-se que os destacamentos delles pn^judicavam a disci-

plina ; e também porque pareceo justo (jue este serviço seden-

tário fosse feito pelos europeos inválidos e cançados, á maneira

do que se praticava no reino com os Veteranos que ainda alli

nào existiam. Esta idéa, ampliada no Governo interino de Lo-

pes de Lima, começou a pôr-se em pratica onze annos antes,

no do Vice-Kei D. Manoel de Poitugal, íiue fixou as guarni-

ções dos Presidios, e lhe estahele(^eo os vencimentos por Por-

taria de 37 de Fevereiro de 1829; porém algumas das ditas

guarnições foram dissolvidas, e outra vez organisadas, tanto

em Damào e Diu, pela Ordem do Exercito IN." 21 de 2í de

Dezembro de 18iO, como em Goa, pela de 19 do mesmo mez
e auno : aqui, as praças sedentárias passaram a formar três

Companhias de Veteranos de 100 homens cada uma, a saber:
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Capitão t

Tenente 1

Alferes 1

Sargentos -. 2

Furriel - - • 1

Cabos de Esquadra 6

Anspeçadas 6

Soldados 80

Tambores 2

100

Al/ Companhia, denominada do Norte, ficou tendo o seu

quartel na Agoada, e além de guarnecer esta Praça, coube-lhe

a guarnição dos fortes, e postos da Provincia de Bardez ; a 2.*

denominada do Centro, pertenceo-lhe o quartel da Casa da Pól-

vora, e a guarnição dos pontos fortificados das Ilhas e provín-

cias de E. ; e a 3.^, denominada do Sul, teve o seu quartel em
Mormugao, e foi incumbida de guarnecer esta Praça, e as Pro-

víncias de Salsete, e Canacona. Depois pela Ordem do Exercito

de 18 de Março de 1842, onde se reconheceo, que as Compa-
nhias í/e Veteranos deviam ser exclusivamente empregadas no

serviço do litoral^ foi a Companhia do Sul, transferida para a

Fortaleza de Cabo de Rama com obrigação de vigiar as praias

do districto daquella Fortaleza ; e a Companhia de Veteranos

do Centro, passou a occupar a Praça de Mormugao, ficando

a Guarda da Casa da Pólvora a cargo do destacamento de

Panelim. As Praças de Angediva, de Rachel, de Alorna, de Ti-

racol e o Forte de S. Thiago de Benestarim, por aquella pri-

meira Portaria, ficaram sendo presidiados por Inválidos
;
po-

rém o Governador Geral Conde das Antas na revista que pas-

sou em 11 de Fevereiro de 1843 á mesma Praça de Angedi-

va, deo-lhe uma guarnição especial da força de 100 homens,

em que deveriam incluir-se * a quarta parte de artilheiros.

* Esta Praça teve uma Companhia de pé de Castello criada pelo

Conde do Rio Pardo em Portaria de 18 de Março de 1817. O Go-
vernador Geral Conde das Anlas aiigmeniou-lhe a força pela sTg;uinte
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Com tudo, apezar da sensatez com que isto foi feito, e a dita

g^uarnição erecta em Companhia ; e da competência na maté-

ria, do General que occularmente reconheceo a necessidade da

medida, oito mezes depois a Companliia foi dissolvida, como

já se disse em outro logar. Igualmente a calhegoria de Praça

de 1." Ordem a que esta de Angediva fora elevada pelos mo-
tivos expressos na Ordem do Exercito N.° 34 de 2 de Dezem-
bro de 1842, e as de Agoada, Mormogào, e Fortaleza de Tira-

col, foi momentânea porque o seu successor disse em Portaria

de 28 de Março de 1844 que, reconhecendo-se a inutilidade

de as considerar naquella cathegoria e o prejuiso que resul-

tava á Fazenda Publica de similltantc medida^ ficavam revo-

gadas as disposições da Portaria daquelle Gover7io, de 30 de

Novembro de 1842 na parte que declarava praças de XJ^ Or-

dem as de Mormugão^ Tiracolo c Angediva ; isto em virtude

das determinações de Sua Masrestade a Rainha, transmittidas

Ordem do dia.— Publica-se ao Exercito a Portaria seguinte

:

O Tenente General Conde das Antas, Governador Geral do Es-

tado da índia, determina o seguinte: Tendo reconhecido por meus
próprios olhos a necessidade de augnienlar a força do Presidio desta

Ilha para manutenção da sua segurança e respeito dos Estrangeiros,

e de que forme parte desse Presidio uma Secção especial de ArtiJhe-

ria destinada ao serviço do seu material : Hei por conveniente ordenar

que d'ora em diante seja composta a guarnição da Ilha de uma força de

cem praças ao total, sendo a quarta parte de individuos que tenham
servido na Arma de Artilheria, os quaes formarão a mencionada Sec-

ção especial sob o commando de um Subalterno da mesma Arma,

que será considerado em commissão, assim como todos os mais Offi-

ciaes pertencentes ao quadro eífectivo do Exercito, que forem nomea-

dos para servir temporariamente no mesmo Presidio. E attendendo

outro sim, a que o dito Presidio é obrigado a um serviço incessante

tendo por conseguinte o mesmo direito, que os Veteranos ao venci-

mento de fardamento : Hei também por conveniente que a contar do
dia 16 do corrente mez em diante fiquem gosando as praças que o

compozerem das mesmas vantagens que os Veteranos ; e com a deno-

minação de Companhia da Guarnição de Angediva^ organisada na for-

ma do Plano que vai junto assignado pelo meu Ajudante d'Ordens.

As Authoridades a quem o conhecimento desta pertencer, assim o te-

nham entendido e executem. Quartel General em Angediva, 1 1 de

Fevereiro de 1813.— Conde dax Àntaa.
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em Portaria confidencial, datada de 29 de Dezembro de 1843

ficando só considerada de 1." Ordem a Praça de Agoada!

Na catheo-oria das de 2." Ordem tinha o mesmo Tenente Ge-

neral considerado as Praças de Alorna e de Cabo de Rama, as

Fortalezas dos Reis Magos, de Sanquelim, de Cheporá, de Gas-

par Dias, de Betul ; e tinha abolido a Praça de Rachol, e o

Forte de S. Thiago, em que parece não houve até hoje altera-

ção. Também parece não ter havido nenhuma, acerca da or-

g^anisação militar do paiz, que ate' ao anno de 1835 tinha a

sua população activa subjeita aos Cabos de Ordenanças das al-

deãs ; estes aos Majores, e todos aos Mestres de Campo de cada

Província, excepto nas Ilhas de Gôa e adjacentes, que o eram

ao Tanador Mór.

COMMANDOS MILITARES.

Todas as Províncias tinham Commandantes Militares que,

além de governarem a força armada delias, estendiam a sua

aulhoridade aos Cabos das aldeãs por via dos quaes chegavam

a intrometter-se nos negócios civis do povo, mormente nas

Novas Conquistas onde a sua acção era e é por extremo vexa-

tória; e como se ella ainda não bastasse para opprimír, o Go-

vernador interino Lopes de Lima criou em 23 * de Novembro

* N.° 1348,— O Governador Geral interino do Estado da índia

determina o seguinte

:

Tendo-se reconhecido, que as Posturas políciaes da Gamara Mu-
nicipal destas Ilhas, tem deixado de ser completamente executadas

pela incapacidade e desleixo de seus agentes, alias desprovidos dos
requisitos indispensáveis para se fazerem respeitar *, e cumprindo que
essas Posturas, tantas vezes repetidas e outras, que se estaheleçam em
favor da salubridade e ordem publica, tenham por uma vez a sua

devida e completa execução : Hei por conveniente estabelecer, em
Pangim e nas Aldèas de Rihandar e S. Pedro, Chefes Militares da
Policia urbana, os quaes terão a seu cargo fazer executar as mencio-
nadas Posturas (excepto no que respeita a lastros de navios, em que
as Camarás não tem ingerência), e pagar as competentes muletas, de-
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de 1840 Chefes Militares da Policia wbana em Pangim e

7ias aldeãs de Ribandar e S. Pedro, que provavelmente ha-

viam derramar-se por todo o paiz. Hoje nào só o poder da-

quelles está definido, mas para evitar a exorbitância de maio-

res abusos, o Governador Geral Conde das Antas lhos quartou,

e mandou em Portaria de 2 de Outubro de 1842 que as au-

ihoridades competentes assumissem as funcções policiaes dos

Commandos supprimidos. Apezar disso e das continuas adver-

tências que a este respeito fazia, das do seu successor Palha, e

das do actual Governador Pestana, os povos soffrem quantas

violências ha, das quaes não se faz idéa longe do theatro onde

se praticam. No entretanto aqui lançarei varias Portarias re-

pressivas desses escândalos para se reconhecer que, nào obstante

a boa vontade dos Chefes Superiores, o povo quasi que nào al-

cança allivio, e só o poderia obter extinguindo-se os mesmos

Commandos, ou applicando aos refractários todo o rigor dos

artigos de guerra. Eis-aqui as Portarias :

Secretaria do Governo Geral em Pangim^ 1 .° de Feverei-

ro de 1843.— Circular.= j4os Senhores Commaíidantes de

Provindas.— ///.""" Sr. Constando a S. Ex." o Sr. Tenente

Ge7ieral Conde das Jntas, Governador Geral deste Estado,

que alguns Srs. Commandantes de Provindas ainda se arro-

gam attrihuições exclusivas das Authoridades judiciaes e ad-

ministrativas, levando o seu mal entendido zelo ao pojito de

supporem, que os mandatos daquelles, ou providencias destas

carecem do seu beneplácito, para serem levadas a cffeito

;

manda declarar por esta Ordem^ mui positivamente aos mes-

mos Srs. Commandantes, que se devem conter dentro da or-

vendo também apprehender todos os vadios, e vagabundos dos seus

respectivos districtos, para se lhes dar o destino, que se acha orde

nado. De Pangim será Chefe de Policia urbana o Capitão Comman
dante da Companhia de Mouros; de Ribandar o Tenente do 1.° Re
gimento de Infanteria Alberto Pereira Garcez, e de S. Pedro o Se

^undo Tenente da Armada encarregado da Intendência da Marinha

A Camará Municipal das Ilhas, os agentes nomeados, e mais pessoas

a quem o conhecimento e execução desta pertencer, assim o tenham

entendido e executem. Palácio do Governo Geral em Pangim, 23 de

Novembro de 1840. — J. J. Lopes de Lima.
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hitCL de suasfuncçues 'puramente militares^ sem a menor in-

gerência em objectos que lhes não podem competir por princi-

pio algum ; esperando S. Ex." que esta preve^icão seja mais

que sufãciente para eme ao seu conhecimento não tornem a

chegar exorbitâncias que mio pôde tolerar^ porque são co?itra-

rias á Lei e c^uebr-am todos os laços da ordem publica, garan-

tida pela independência das Authoridades entre si.— J. M.

Leopoldino.

Constando-me que alguns Commandantes das Provindas

das Novas Conquistas, sem ordem superior, praticam actos de

importância, alheios d sua jurisdicrão, taes como fazer convo-

car e reunir as Camarás Geraes, até em seus próprios quar-

téis, para tomarem deliberações em objectos puramente civis,

a despeito das attribuiçves das Authoridades competentes, c

da independência e liberdade que deve presidir aos actos dos

Corpos Collectivos : Hei por conveniente ordenar, que os Com-

mandantes das Provindas, a quem possa caber similhante ar-

guição, se abstenham de similhante pratica, resumindo-se aos

deveres militares e áquellas pendências de que expressamente

possam ser encarregados pelo Governo, e que se limitem aos

meios conciliatórios , de que ha mister nas Novas Conquistas,

ondefaltam os Juizados de Paz, 7iunca devendo ultrapassar

estes limites em circumstandas ordinárias . Palácio do Governo

Geral em Nova Goa, 5 de Setembro de 1844.— José Ferrei-

ra Pestana.

Governo Geral.— N."" 1261.— O Governador Geraldo
Estado da índia, em Co?iselho, determina o seguinte

:

Constando-me que, a despeito das idéas de Justiça, em al-

gumas Provindas se segue ainda a pratica de compellir os

particulares, a desempenhar serviços pessoaes por preço que

ou foi reputado em tempos cujas circumstancias vão sendo

diariamente alteradas, ou dictado por pessoa, para quem se

applica o serviço, e que até se chega ao ponto deforçar os par-

ticulares a dispor de seus effeitos de Commercio, por preços

estipulados, proceder cjue, além de offensivo ao direito da pro-

priedade, dá (contra a primeira apparencia) aso a mil arbi-

trariedades, já na classificação das qualidades, já pela qua-



116

dra em que são procurados ou abandonados taes effeitos^ etc.

e chegando esta pratica, ao ponto de se mio atreverem os do-

710S dfis embarcações^ em algumas Provindas^ a prestar seu

serviço sem licença prévia do respectivo Commandante^ e que

o vendedor senão apresenta no Mercado sem a certesa de que

taes e taes individuos 7ião exigem delles a venda de seus ar-

tigos^ pelo preço taxado^ ainda que inferior ao que podem ob-

ter; e cumprindo accelerar a acção do tempo quefelizmente

vai destruindo taes erros económicos e libertar as industrias^

ao commercio de similhantesjugos que as definham : Hcipor con-

veniente^ ouvido o Conselho do Governo^ determinar o seguinte :

Artigo 1.° Fica prohibido aos Comma?ida?ites de Provin-

das e mais Authoridades prestar auxilio para velidas a pre-

ço^ em que não concorde o vendedor ; e bem assim ao cumpri-

mefito do serviço por preço que não seja voluntário de parte

a parte.

Art. 2." Exceptua-se desta regra :

§ 1 ." ^ estiva do pão em quanto durar legalmente.

§ 2.° Nos casos de peste ou guerra: aquillo que for ab-

solutamente indispensável ; e ainda nos casos defome gerais

(inal que apparece repeíitinamente) só por disposição especial

do Goveimo.

§ 3." Os transportes pessoaes (Begarins) e materiaes

(embarcações) para Militares em serviço (que não estejam com

passagens^ livres por condição expressa) serão conitudofeitos

por ordem escripta do Commandante^ e pagos de prompto pela

Fazenda^ ou pelo Militar (salvo accordo em contrario) a no-

venta réis por dia por homem^ a noventa réis também por dia

pelo material de uma tona pequena^ e a cento oitenta por

barca ou tona grande (das de Salsete). O serviço conta-se

desde que o liomem ou embarcação é demorado para o desem-

penhar^ até que seja desembaraçado e os homens que se au-

sentarem do ponto da partida cinco ou mais legoas, terão qua-

renta e cinco réis por cada dia de retorno^ serido o máximo

cinco legoas por dia.

Art. 3." Os Commandantes das Provindas e Administra-

dores de Concelho^ fcam responsáveis por taes vexames.
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Art. 4." Jlé o fin de Março, porán^ de 184G, os Com-

mandantes de Provindas, e Administradores de Concelho in-

terferirão na reacção, e nos excessos que pretenderempraticar

os barqueiros e outros cuja sorte se procura melhorar por esta

forma : salvo o recurso para os meios ordinários. Das occor-

rencias mais notáveis e mais repetidas darão conta no fim de

cada um dos ditos seis mezes.

Art. 5.° Os Governadores de Damão e Diu proporão

uma medida neste sentido, tendo em attenção as especialida-

des do paiz.

As Authoridades a quem o conhecimento desta pertencer

assim o tenham entendido e executem. Palácio do Governo

Geral em Nova Goa, 4 de Setembro de 1845.— José Ferreira

Pestana.

Os Commandos que ficaram subsistindo por aquella Porta-

ria do Governador Conde das Antas são os que se notam no

seguinte Mappa.

Divisão dos Commandos Militares de Província,

Commandos Militares
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Ainda no tempo do Governador, depois Vice-Rei, D. Ma-

noel de Portug-al, chegava o abuso destes Commandantes a

ponto de porem sentinellas e guardas nas quintas dos particu-

lares que tinham boas larangeiras, e outras arvores de melhor

fructa, para elles só a colherem, de sorte que os proprietários

deixavam de cultiva-las e mesmo as mandavam cortar e quei-

mar vendo aquelle despótico esbulhamento de sua fazenda. O
Vice-Rei quiz obstar-lhe, mas nunca pôde libertar o povo

de tão odioso jugo e rapina, como se deprehende da reincidên-

cia de factos arbitrários prohlbidos pelos seus successores vinte

e dous annos depois. E tantos eram elles, que os queixosos por

vezes appellaram dos próprios Vice-Reis para o Soberano, ou

reccorreram directamente a este que ordenava a justa repara-

ção daquelle abuso e violência, como se provará pelos. docu-

mentos juntos, os quaes também demonstram até onde chegava

e hoje ainda chega, o poder dos Commandantes Militares que,

tomando parte em todos os actos governativos, até decidiam de

objectos litúrgicos e religiosos.

Para o Vice-Rei da India^ Francisco de Távora.— Jmi-

go, Eu ElRei vos envio muito saudar. •— Pela cofia da Con-

sulta que com esta se vos remette de outra que se fez em
tempo do Vice- Rei João Nunes da Cunha, tereis entendido o

que me avisou o Vice-Rei António Paes de Sande vosso ante-

cessor á cerca de serem íuuito antigas nesse Estado as quei-

xas dos roubos, forças e tyrannias dos Capitães das Forta-

lezas delle e particularmente de D. Fernando de Castel-Rran-

co Capitão de Diu, de cjucm mandou devassar : e do grande

preço por cjue se comprava aquella Fortaleza, sendo excessi-

vos os cabedaes eme delia se tiravam, ficando os moradores

gentios destruídos, e ínuitos se passava?n para as terras dos

AIowos. E Pareceu-me ordenar-vos Cjue chegando a índia

communicando o que aponta o Conselho com o Governador An-

tónio Paes de Sande e com seu parecer remedias logo estes

damnos, castigando os culpados para exemplo dos vindouros

:

e acccitando sendo necessário os ofjerecimtntos dos Ranianes

pondo a tudo tal remédio que possam cessar os damnos que

se seguem principalmente em Diu, cj^uc d a Fortaleza de mais
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importância que hoje tem esse Estado. Escripta em Lisboa a

7 de Março de 1081.— Príncipe.

iV." 129.— J Senhora Infanta Regente^ em Nome de El-

Rei, 7nanda remetter a V. S." a Representação junta dos po-

vos da Província de Salsete desse Estado contra o Tenente

Coronel do 6.° Batalhão Luiz Manoel Corrêa de Mello que foi

Commandante Militar da mesma Provinda : O pezar que te-

ria a Senhora Infanta Regente com a narrativa dos violentos

procedimentos daquelle Chefe e do nenhum provimejito que a

sua justa queixa inesperadamente encojitrou da parte do Go-

verno interino pôde V. S.^ avalia-la pela justiça dos seus sen-

timentos^ que sempreforam tanto estranhos ás extorsões, e

violeiícias publicas, em menos cabo das Leis e do que é de ra-

zão e direito ; muito mais sendo praticados por quem se acha

encarregado da sua necessária guarda e defeza : supposto

que V. S." entrando no exercido das graves funcções de Go-

vernador e Capitão General desse Estado, pelo conhecimento

que alcançasse dos sobreditosfactos, lhes tenha accudido com
tí!s 7nais compatíveis providencias, assim para termo de tão es-

candalosos e abusivos procedimentos, e observaricia da Lei, co-

mo para o que requer o desagravo publico no legal conheci-

mento de similhantes delictos, e sua necessária punição : Sua
Alteza a Senhora Infanta Regente em Nome de ElRei, é com

tudo Servida assegurar tudo isto com a remessa da meneio-

nada Representação, á vista da qual V. S." procederá^ como

cumpre ao desempenho do seu cargo, e ao interesse, eme a
mesma Senhora toma pela felicidade dos féis Vassallos Por-

tuguezes, que tanto recommenda ao cuidado de V. S."

Deos Guarde a V. S." Paço de Cintra em 22 de Agosto

de 1827.— O Visconde de Santarém.— Sr. D. Manoel de

Portugal e Castro.

Boletim iV.° 18 de 11 de AbrU de 1842.— 7V.° 10.—
S. Ex." o Sr. Governador Geral Interino do Estado da índia,

manda publicar ao Exercito para seu conJiccimento, e devida

execução as Portarias e Ordens abaixo transcriptas :

O Governador Geral interino do Estado da hidia, deter-

mina o seguinte : Constando-mc que o Major José Teixeira,
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Comrnandante da Provinda de Canacona^ abusuíido da sua

authoridade em co?itravenção ás minhas ordens e inteiições^

tem causado embaraços e damnos ao commercio^ que eu ta?ito

procuro vromover^ e maltratado por motivos pessoaes^ os ha-'

bitantes daquella Provinda : Het por C07iveniente exonera-lo

do dito Commando que lhe havia confiado por Portaria de 26

de Outubro de 1841. As AutJioridadcs a quem o co?ihecimento

desta perte7icer^ assim o tenham entendido e executem. Palá-

cio do Governo Geral em Pangim, 8 de Abril de 1842.

—

J. J. Lopes de Lima.

Para o Comma?ida?ite da Provinda de Sanquelim. -— 7V.°

19.— Foi presente ao III!"" e Ex.'"" Sr. Governador e Capi-

tão General., a investigação a que procedeo 7iessa Provi?icia

do Commando de V. S."' o Sr. Coronel Commaíidante da de

Pondá e do 2." Regimento de Infanteria e parecer dado pela

mesmo Sr. Coronel sobre a prisão de um sobrinho^ e mais fa-

7mlia do Sar Dessaij Zaiba Ranes, comprehendida sua mulher.

Dos respectivos dcpoime7itos e do indicado parecer se conhece

bem claramente que o Alferes Francisco de Assis da Silveira

Comma7idante do destacamento de Sa?icjuelim, se houve 7nui

reprehe7isivelme7ite^ e que elle fez 7naior desordem do que

aquella que frete7idia evitar^ co7iliecc7ido-se também que 7ião

foi só o amor da ordem que o ob7Ígou a proceder como proce-

deo., 7nanda7ido conduzir em uma escolta por logares públicos

differentes pessoas da referida familia, o que prova a sua

pouca atte7ição e má fé para com cila., conhecendo-se isto

igualmente pela exaggeração dosfactos declarados na parte

que dirigio a V. S." ; porta7ito S. Ex." ordc7ia que V. S.^

7)iande pôr em liberdade a toda a sobredita família que foi

presa por esta occasião., fazendo-lhe declarar cpue para a

mesma prisão não houvefu7idame7ito suffciente : e que V. tS."

7'cprehenda mui asperame7ite o dito Alferes pela pouca piu-

dencia efalta de atte7ição com que se houve 7io caso €xpe7i-

dido, esperando S. Ex." que esta advertência bastará para o

conter nos limites do serviço a cjue é destinado.

Deos Guarde a F. S." Quartel General no Palácio do

Governo cm Pangim, 24 de Junho de 1828.— ///."'" Sr. Agos-
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tÍ7iho José Lopes Pereira.— Frederico LeIo Cabreira, Aju-

dante de Ordens da Pessoa.

N° 7.— Jo Major Commandante da Provinda de Bicho-

lim. Foi presente ao III.""' e Ex.'"" Sr. Governador e Capitão

General, o Ofjicio qae F. S." me dirigio com data de hoje, e

os requerimentos que inclusos devolvo dos Ganeares da aldêa

Cassabe dessa Provinda, sobre a sahida do Palanquim acom-

panhado, ou não pela servideira do Pagode, e outros insigni-

ficantes objectos, á vista do que o mesmo Ex.'"" Sr. para não

continuar a perder tempo em tão pequenos negócios, ordena

que V. S.^ entregue os referidos requerimentos a seus donos

chamando estes e todos os mais interessados em tal objecto, e

declarando-lhes terminantemente que S. Ex." está resolvido

a não deferir mais a estas ociosas perteiições, e que daqui

em diante o Commandante dessa Provinda se não intromette-

rá em taes negocias, senão quando haja alguma alteração no

publico socego ; porque então os principaes motores serão pre-

sos e remettidos aqui e punidos com toda a severidade das

Leis ; ficando entendendo que sahir ou não o Palanquim, le-

var ou 7ião servideira do Pagode, ser coberto de panno branco

ou de qualquer cor, é objecto sobre que 7ião dará providencia

alguma.

Deos Guarde a F. S." Quartel General no Palácio do Go-

verno em Pangim, ib de Fevereiro de 1822.— ///.""' Sr. João

Xavier da Silva Telles.— Frederico Leão Cabreira, Jjudante

de Ordens da Pessoa.

iV." 5.

—

^ Ao Tenente Coronel Commandante da Provinda

de Sanquelim.— Foram presentes ao III.""' e Ex."'" Sr. Gover-

nador e Capitão General, os Offcios que F. S." me dirigio

com os iV.'" 1 e 2, sobre os aldeanos armados queforam em-

baraçados, e íuais quatro que sahiram da aldêa Sirohj para

irem servir aos Ranes. S. Ex." approva o procedimento de

F. S." a respeito dos primeiros e manda recommendar-lhe to-

da a vigilância, 7ião sobre os Raiies em particular nuis sobre

quaesquer que possam perturbar a tranquillidade do Estado ;

não se7ido basta7ite porém para se suppòr mal de algum, cjue

quatro pessoas de qualquer classe se destinem ao seu serviço
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e que façam tal serviço dentro ou fora da casa daquelle a

quem servem; ?ião se?ido também bastante para se proceder

contra alguém o simples facto de ser acompanhado no campo
por duas ou três pessoas armadas de espingardas com que

podem competentemente empregar-se no exercido ou no diver-

timento da caça ; e como V. S." sabe bem a differença que ha

da execução da Lei, á perseguição, e das acções criminosas

áquellas menos consideradas que sendo reparáveis não podem
comtudo ter maior imputação ; espera S. Ex." que este conlie-

cimento será, como tem sido, bastante para dirigir a V. S,"

em matérias de similhante natureza.

Deos Guarde a V. S.' Quartel General no Palácio do

Governo em Pangim, \b de Janeiro de 1828.— ///.""' Sr. Agos-

tÍ7i}io José Lopes Pereira. — Frederico LeÀo Cabreira, Aju-

dante de Ordens da Pessoa.

Por estes e por centenares de Officios análogos, que tenho

presentes, e que serão transcriptos n'outro logar, se avaliará a

acçào dos Com mandantes Militares nas Províncias indianas, que

seria apenas admissível n'um paíz coberto de tropa ou no es-

tado de sitio ; e também quanto seria conveniente restringir-

Ihe o potente arbítrio só á força armada. Do mesmo modo, é

claro quanto ganharia a civilísaçào e a industria, quanto seria

justo e político, fazer extensivas de facto áquellas Províncias,

todas as Leis que o Systema Liberal introduzio no continente

do Reino e Ilhas, porque ha nas ditas Províncias, costumes e

preceitos governativos anteriores á publicação do mesmo Sys-

tema que ainda vigoram e contra os quaes se clama em vão.

Hum destes é compellír o povo a vários serviços gratuitos, imi-

tando as fachinas em tempo de guerra. Neste Reino, quando se

receia aggressão inimiga, ou nas grandes calamidades, são ci-

las permittidas, e todo o cidadão trabalha e dá o seu contin-

gente extraordinário para accudir á salvação do Estado
j
porém

no remanso da paz chamar-se o povo como os servos da gleba

a desentulhar os fossos das Fortalezas, limpar-lhe as muralhas,

abrir e aplanar-lhe os caminhos, é uma violência que as leis

económicas e os princípios líberaes não authorisam. Com tudo

é tal o habito de tratar a índia como conquista, que a pezar
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das doutrinas philosoficas do século, e das Leis que igualaram

os seus habitantes aos da metropoli em todos os gosos civis e

políticos, soffre-se alli uma oppressào antipoda desses principies

que em parte lhe são innapplicaveis attenla a constituição da

sua sociedade excepcional e complexa. Mas o que repugna á

boa razão, e parece, a meu ver, ferir todos esses principios, sào

os poderes discripcionarios dos Governadores. No Reino as Leis

fazem-se pelo concurso dos três Poderes Políticos do Estado, na

índia um só Poder, revoga todas as Leis com uma Portaria, e

faz-se obra por ella em quanto a Corte, por outra Portaria

guardada como Lei, ou por Decreto, nào a invalida ou confir-

ma. * Deste modo está o nosso Ultramar e mormente a índia,

n'uma oscillaçào continua, tendo apenas de permanente a des-

confiança, a miséria e o arbítrio. Mas veja-se a que trabalhos

o mesmo povo era e é obrigado.

Âo Mestre de Campo Commandante das Ordenanças da

Provinda de Bardez.— Representando ao 111.""' e ExT" Sr.

Governador e Capitão General^ o Major Commandante da

Praça de Jgoada que ha perto de oito annos que as aldeãs

de CandoUm e Calangute^ não tem Jeito as limpezas das mu-
ralhas da Fortijicação e Farol da viesma Praça a que são

obrigadas annuahnente^ por isso ordena o mesmo Ex""" Sr.

que f^. S." o informe do motivo desta ommissão que tem tido

* Boletim extra:— N.° 33 de 21 de Julho de 18 i2.— Secreta-

ria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar.— Convindo que
os Governadores Geraes das Províncias Ultramarinas estejam autho-

risados a tomar as providencias, que forem indispensáveis, para accu-

dir aos casos graves, e de urgente necessidade, que occorrerem nas

mesmas Províncias, acerca dos quaes se não possa esperar pela deci-

são das Curtes ou do Governo como pelo paragrapho 2." do artigo

137.° da abolida Constituição de 1838, se achava prevenido: IJei

por bem Ordenar provisoriamente, que em taes círcumstancias os re-

feridos Governadores Geraes, ouvido o Conselho do Governo, pos-

sam tomar as mencionadas providencias, dando elles immediatamente
conta delias para serem submeltídas ás Cortes, se assim o carecerem.

O Ministro e Secretario de Estado interino dos Negócios da Marinha
e Ultramar, o tenha assim entendido, e faça executar. Paço das Ne-

cessidades, em 2 de Maio de 1842.= RAINHA. =. António José Maria
Campello.
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por espaço dos referidos oito annos ; c mandando no entre-

tanto as 'mesmas aldeãsfazer as ditas limpezas das muralhas
e Farol, assim como indireitar caminhos e desentulhar as san-

grias para dar vasão ás agoas do inverno^ isto se não hou-

ver alguma ordem que competentemente disipensasse aquellas

aldeãs da referida obrigação. Nesta mesma data se ordena ao

Commandante dessa Provinda para que de parte a S. Ex."

de qualquer ommissão que haja sobre similhanle attendivel

objecto.

Deos Gum'de a V. S." Quartel General no Palácio do Go-
verno em Pangim, 22 de Abrd de 1828.— ///."'" Sr. Sebas-

tião Xavier Barreto.— FredeexICo Leào Cabreiua, Jjudante
de Ordens da Pessoa.

Ao Mestre de Campo Commandante das Ordenanças da
Provinda de Bardez. — Sem embargo no contheudo dos Offi-
dos que V. S."^ me dirigio nas datas de 29 do mez próximo
passado, e 5 do corrente e dos documentos que acompa?iIiaram

os ditos Officios : Ordena o III.""' e Ex.""" Sr. Governador e

Capitão General, que os Jmbitantes das aldêas de Catidolim,

e Calangute, façam effectuar, ou effectucm immediatame7ite,

a limpeza das muralhas, e mais trabalhos a que são obriga-

dos na Praça de Jgoada, declarando-lhes que pela falta de

cumprimento desta quando occorra, se terá com ellcs o proce-

dimento que já mereceram pela ommissão, ou descuido que

tiveram em tão attendivel rnateria nos oitos annos passados

;

qualquer Representação, Requerimento, etc. sobre esta ma-
téria deverá ter logar depois de ejfectuado o dito traballio

em que se não admittirá demora.

Deos Guarde a V. S.^ Quartel General no Palácio do Go-

verno em Pangim, 6 de Maio de 1828.— ///."'" Sr. Sebastião

Xavier Barreto.— Frederico Leão Cabreira, Ajudante de Or-
dens da Pessoa.

Sem fazer agora mais considerações acerca das exigências

a que o povo da índia portiigueza é compellido, diílerentes da-

quellas que compelem aos cidadãos do Reino, direi apenas que

o mesmo povo, que paga quasi todas as contribuições impostas

a estes, é ainda onerado com outras muitas de origem remo-



125

lissima, anteriores á conquista dos Mouros, do tempo dessa

conquista, e posteriores a elia, como sào os direitos de Bajibab,

Lagimas, Sura, Copra e Areca, pensào do Xindim, palha, ver-

de, etc, donde se conclue que pesam sobre elle todos os en-

cargos provenientes dos usos e costumes da familia ou Nação

a que se unio, e parte daquelles que o gravavam antes dessa

união que todos fundio sem daquelles o libertar como era de

justiça. E pois que o Governo era 2 de Maio de 1842, susci-

tou a observância do artigo 137." da abolida Constituição de

38 para armar os Governadores Geraes de poderes sem limite,

com melhores fundamentos, deveria reduzir todos os encargos

das Provincias Ultramarinas, (qualquer que fosse a denomina-

ção destes adaptada ás circumstancias locaes) a uma somma

proporcionalmente igual á que se paga no continente do Reino,

de maneira que todos os contribuintes das diversas partes cons-

titutivas da Monarchia, concorressem com a mesmas quota

para as urgências do Estado. Quando o systema de impostos

da índia for bem conhecido, quando se examinar bem a ori-

gem da receita do seu Thesouro, creio que algum beneficio se

lhe ha de fazer, e aquelle povo será menos infeliz, do que lioje é.

SOLDOS.

A paga da tropa da índia era antigamente muito limita-

da, pois que os soldados venciam apenas trezentos réis (fracos)

por mez, e seis mil réis por anno para quartéis; e os Capitães

de Mar e Guerra, e Capitães de Cavallaria duzentos xerafins

também por anno, que faziam da nossa moeda 2f^666 réis

mensaes, correspondentes a 88 réis e | por dia. Estes venci-

mentos foram accrescentados no tempo do Conde de Lavradio,

elevando-se a paga dos soldados a seis xerafins por mez, tanto

aos que embarcavam, como aos dos presidies; porém o suc-

cessor delle tornou a reduzi-los, sendo novamente accrescen-

tados pelo Conde de Alvor em 1686. O successor deste tam-

bém reduzio outra vez os ditos vencimentos, porém queixando-
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SC os prejudicados para a Corte, foram dcfinilívamcnlc os sol-

dos estabelecidos por Carta Regia de í 1 de Fevereiro de 1688

na qual se ordenou que ficasse vigorando o dispostopc/o Conde

de Alvor como se praticava 7io tempo do Conde de Lavradio^

dando-se seis xerafins para mantimentos dos soldados que

embarcavam do mesmo modo que aos dos presidios, igualando

todos. Em 1745 foi esta paga ainda elevada a IO.""' mensaes.

Os augmentos de soldos e vantagens feitas á tropa de

terra pelo Vice-Rei D. Manoel de Portugal, confirmadas por

Carta de Lei de 25 de Abril de 1835, só a favor dos Offi-

ciaes do Exercito de Gôa, e extensivas aos de DamSo e Diu,

por Portaria do Barào de Candal de 27 de Janeiro de 1840,

nunca abrangeram a Marinha, que em nada foi altendida,

como o era n'outro tempo, cabendo-lhe desta ultima vez

apenas a ténue esmolla do Monte-Pio *, que o referido Vicc-

* Sendo incontestável que o descobrimento, conquistas, e es-

tabelecimentos dos Portuguezes na índia, concorrendo no maior

ponto para augmentar o renome da Nação, e torna-la celebre nos

fastos do Universo, dependeo inteiramente de continuos e gloriosos

successos de armas, devidos ao valor, intrepidez, e subordinação de

seus Militares, é para sentir que desde remotas épocas tenha neste

Estado havido para com esta nobre e indispensável classe de Cida-

dãos, inenos attenção do que aquella devida ao melhoramento das

suas clrcumstancias, das quaes sem duvida depende a conservação

da tranquillidade, defesa, e independência do Estado.

Soílrcndo os destruidores eíFeitos de um similhante descuido,

achei eu o Exercito da índia Portugueza em 1827, quando me
coube a honra de tomar as rédeas do seu governo, e por tanto em-

preguei todo o meu disvello em o levantar do apathico lethargo

em que pelo referido motivo na verdade se achava. Eu lhe dei lo-

go a organisação, que naquellas presentes circumstancias me pareceo

mais regular, económica, e apropriada ás particularidades do Paiz,

passei immediatamente a tractar da sua instrucção, conseguindo os

mais vantajosos resultados, regulei os vencimentos e distribuições

dos seus fardamentos, creando para isso uma administração própria,

e dando-lhe instrucções de cuja execução tem resultado considerá-

veis vantagens. Tractei depois de organisar o Hospital Militar de

uma maneira accommodada aos seus fins, e também ás particulari-

dades do Paiz, dando-lhc o Regulamento que para isso me pareceo

mais conveniente.
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Rei lhe fez applicavel quando o organisou e deo permanência

á maneira do de Portugal. E verdade que esta Arma ficou

Regulei as promoções dos Officiaes de uma maneira que sendo

geral tirasse o logar a repetição de arxteriores, e talvez inevitáveis

arbitrariedades, com o fim de manter em tempo de paz o direito

de antiguidade, que pela maneira particular antes usada, se achava

a cada passo indispensavelmente atacada. Estabeleci as regras que

deveriam seguir as pessoas que aspiravam aos ditos postos de Offi-

ciaes do Exercito, medindo o merecimento dos Candidatos pela ex-

tensão dos seus conhecimentos adquiridos na Academia Militar aqui

existente, da qual tenho ampliado os Estatutos com diííerentes pro-

videncias e ordens conducentes ao melhor desempenho destes úl-

timos fins; lisongeando-me de ter por uma similhante maneira con-

seguido preencher em grande parte os postos subalternos do Exer-

cito, com sujeitos instruidos, e de cuja educação e luzes o Estado

deve esperar com o andar dos tempos vantajosos serviços, habili-

tando outros muitos por meio de um tão louvável estimulo, para

poderem servir também vantajosamente, não só no Exercito, mas

ainda em outros differentes cargos e empregos.

Ora sendo conforme o § 12. Tit. 8.° da Carta Constitucional

de 1826, a Lei igual para todos, quer proteja quer castigue, regu-

lando as recompensas pelo merecimento de cada um, e havendo nos

Archivos deste Governo antigas c diííerentes Ordens Regias, decla-

rando ser da Real Vontade dos nossos Augustos Monarchas que o

Exercito da índia, fosse em tudo considerado como aquelle de Por-

tugal, de que faz parte, e estando além disso em vigor e execução

para elle todas as Leis que no Reino se hão promulgado com o fim

de regular o serviço e disciplina militar, era assaz injusto que não
estivessem aqui em execução aquellas tendentes a regular também as

vantagens de maneira que estas fossem ao menos proporcionaes

aquellas de que gosam os Militares Portuguezes, que servem na Eu-

ropa .

Fundamentado em tão sólidos principies me resolvi a determi-

nar por Portaria de 14 de Janeiro do corrente anno, que os soldos

dos Officiaes do Exercito deste Estado fossem iguaes áquelles esta-

belecidos para os do Exercito de Portugal, mas pagos em moeda e

réis deste Paiz : medida esta, que attenta a solidez dos referidos fun-

damentos, não pôde deixar de conseguir a Regia e Superior Appro-

vação.

Sendo certo além de todo o referido, que o merecimento dos

Militares em tempo de paz, ou em qualquer tempo, se deve avaliar

pela poiítualidade e subordinação e honra, com que no Real Ser-

viço se empregam; e tendo eu o mais cabal conhecimento da exis-
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sem exercício na índia pela extincçào daquclle Departamento
Naval, cujo serviço foi mandado fazer por Officiaes e vasos

tencia destas louváveis qualidades em todos os Officiaes que com-
põe o Exercito deste Estado e Guarnições de suas Praças e Forta-

lezas subalternas, pela regularidade com que hão servido, e bom es-

pirito que tem constantemente conservado durante todo o tempo do
meu governo, me pareceo necessário antes de fiinalisar o mesmo Go-
verno, e em publica demonstração do reconhecimento dos seus re-

feridos e geralmente bons serviços, que elles gosem assim como go-

sam os do Exercito de Portugal, daquella recompensa que é mais
grata ao coração verdadeiramente nobre, consistindo em ter certos

e seguros os alimentos das suas familias, depois do seu fallecimento,

na certeza de que será este um novo incentivo, e particular estimulo

para que todos procurem novas occasiões de distinguir-se no serviço

do Estado.

Por tanto, attendendo á pouca segurança, duvidosa permanência,

e outras circumstancias, que concorrem a tornar nullo o eíTeito do
Monte-Pio Militar aqui estabelecido, com um caracter puramente
particular em 1824, e conformando-me por outra parte com o citado

§, art, e tit. da referida Carta Constitucional, e com outras Ordens,

e Disposições Piegias aqui existentes, especialmente com a Regia Pve-

solução tomada em 13 de Outubro de 1821, tornando extensivo a

toda a Monarchia o Regulamento para a organisação do Exercito de
Portugal de 21 de Fevereiro de 1816 : Hei por conveniente ao Real

Serviço, para tornar permanente e segura para as ditas familias dos

Militares da Jndia Portugueza uma honesta subsistência depois do
fallecimento de seus Pais ou Maridos, e preencher os justos fins para

que o Monte-Pio foi estabelecido. Determinar o seguinte: tudo em
harmonia com o mencionado Regulamento de 18 IG, excepto algu-

mas pequenas alterações que aqui se tornam sobremaneira necessá-

rias :

1." Fica sem eífeito desde o seguinte mez de Novembro em
diante o Plano que até agora tem regulado neste Estado, o Estabe-

lecimento do Monte-Pio Militar, e bem assim o Regimento para ser-

vir de regra e instrucção a Junta Administrativa do dito Monte-Pio

com todos os additamentos e mais disposições relativas a similhante

objecto, e fica igualmente dissolvida desde aquella mesma época a

referida Junta Administrativa.

2.° Todos os Officiaes eíTectivos dos Corpos de 1.^ Linha do
Exercito, Presídios, Guarnições fixas das Praças e Fortalezas, IMari-

nha, e Veteranos, deverão em geral contribuir mensalmente com um
dia de soldo, que estiverem gosando para o fundo do dito Monte-

Pio. E o mesmo aquelles dos Partidos, ou Companhias de Sypaes,
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alli destacados; pordm nuo era a medida que lhe annullou a

aptidão provada, motivo sufíiciente para a deixar com os mes-

que apresenlarem Certidão do seu baptismo. Esta contribuição fi-

cará nos Cofres da Fazenda Publica, e para isso os Chefes dos refe-

ridos Corpos de 1/ Linha farão logo nas relações dos pagamentos

dos Officiaes respectivos, o abatimento do que a cada um pertencer

para a dita contribuição, cuja importância total designarão em casa

ou nota separada das mesmas relações. O mesmo deverão praticar os

mais Chefes, Governadores, ou Commandantes, cuja Officiahdade re-

ceber os soldos, á vista de relações por elles formalisadas e assigna-

das. Aquelles porém que forem pagos dos respectivos soldos á vista

de recibos parciaes declararão logo nos mesmos recibos que deixam

para o Monte-Pio um dia do respectivo soldo mensal com designa-

ção da sua importância.

3." O pagamento do referido Monte-Pio será eífectuado como
pertencente á Fazenda Publica pelas Thesourarias das Tropas, exce-

pto os de Marinha que serão pagos pela mesma Repartição por onde

o forem os Officiaes da mesma Arma, tudo por Folhas mensaes, for-

malisadas pelos respectivos Thesouros e seus Officiaes.

4° O Monte-Pio pertencerá unicamente (Regulamento de 18 IG,

art. 23." § 3.") ás Viuvas e Filhas solteiras dos Officiaes, que tive-

rem na dita forma contribuido.

5." As Viuvas dos Officiaes, que passarem a segundas núpcias

perderão o Monte-Pio (Regul. de 1816, art. 23." § 4.")

6." As Viuvas e Filhas dos Officiaes a quem pertencer o IMonte-

Pio, não succederão umas ás outras na parte que pertencer a cada

uma (Reg. de 1816, art. 23." § 5.°)

7." Se algumas daquellas a quem pertencer o Monte-Pio profes-

sarem em alguma Religião perderão o Moate-Pio (Regul. de 1816,

art. 23, § 6.°)

8." Fallecendo algum Official viuvo, que não deixe filhas sol-

teiras, mas sim um ou mais filhos menores, succederão estes no

Monte-Pio que lhes pertencer por seu pai, e gosarão delle até a idade

de vinte annos, provando não terem alguns outros meios de que

possam subsistir com a decência correspondente á dignidade dos

postos que seus pais occuparam, isto em harmonia com o Regula-

mento de 1816, art. 23." § 7.°; mas se algum delies tiver defeito

physico tal, que totalmente o impossibilite de ganhar meios da sub-

sistência, então será considerado da mesma forma que o são por

este Plano as filhas solteiras.

9," As filhas ou filhos não legítimos dos Officiaes, ainda que re-

conhecidos sejam, não gosarão do Monte-Pio de seus pais (Regul. de

1816, art. 23.", § 8.")
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mos soldos, na presença do que acabava de pratica r-se com o

Exercito. No tempo mesmo em que a Marinha era parte

10." Por Monte-Pio entender-se-ha sempre metade do soldo da
ultima Patente, em que qualquer Otficial tiver tido exercicio, e

nunca pela da reforma, regulando-se o seu vencimento pela tarifa

estabelecida em 16 de Dezembro de 1790, para aquelles Officiaes

que gosam dos soldos ultimamente estabelecidos pela Tarifa do Exer-

cito de Portugal, isto em harmonia com o disposto no Regulamento
de 1816, art. 33,° § 9.°-, mas os outros Ofíiciaes que gosam de soldos

menores serão regulados para o Monte-Pio pela Tarifa anterior, ex-

cepto os de Marinha de Goa, que em attenção aos seus diminutos

soldos se regulará por metade daquelles que actualmente estão per-

cebendo, tudo conforme as respectivas Tarifas que serão com esta

assignadas pelo Tenente Coronel Frederico Leão Cabreira, Ajudante
d'Ordens da minha Pessoa.

11.° Para que as Viuvas possam gosar do Monte-Pio será sem-

pre necessário provar que o seu casamento precedeo ao menos um
anno á morte dos Ofíiciaes com quem foram casadas (Regul. de

1816, art. 23.° § 10.°)

12.° No Monte-Pio, e contribuição para elle, serão só admitti-

dos os Officiaes combatentes, e nunca os que tem graduações mili-

tares, em consequência dos empregos civis que occupam no Exer-

cito (Regul. de 1816, art. 23.° § 11.°)

13.° Os Officiaes que não tem até agora contribuído para o

Monte-Pio, serão obrigados para gosar delle, a pagar de prompto,

ou em addições, pela decima parte dos seus soldos, a contribuição

de um anno, isto é a importância de doze dias de soldo para addi-

cionamento do fundo actual, com o fim de não ser prejudicada a

Fazenda Publica com os pagamentos de similhante natureza que fi-

cam a seu cargo.

14.° As Viuvas e órfãs, ou órfãos, que houverem de habilitar-se

para perceber ]Monte-Pio, o farão por seus requerimentos competen-

temente documentados, e apresentados ao Governo do Estado, o

qual julgando legaes as suas habilitações, mandará por seus Despa-

chos que os Thesoureiros respectivos abram o seu assentamento no
livro ou livros, que para isso houverem de servir, e á vista de taes

assentamentos serão meltidos em folha, e pagos mensalmente das

quantias que lhes houverem de pertencer.

15.° O pagamento do Monte-Pio respectivo a este corrente mez,

será pago, como até agora, conforme a Tarifa aqui estabelecida, e

pelo Thesoureiro da respectiva Junta Administrativa, mas o que se

vencer no seguinte mez de Novembro se-lo-ha por este novo Plano,

e pela Tliesouraria das Tropas, ])ara o que a dito Junta vt\lcs de
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componente da Força Militar da Colónia, e o seu serviço vin-

culado á gloria delia por importantes e repetidos combales,

nem assim lhe davam o justo apreço, a que tinha direito
;

e todavia a sua força era respeitável, e o maior e principal

apoio dos Portug-uezes naquellas remotas partes ; o seu soldo

em 1760 era diminutissimo, pois um Capitão de Mar e

Guerra tinha apenas 16" mensaes, que sSo 2$560 rs. fortes,

e 100" embarcado, que chegam a 16j8000 rs. Mesmo na

época a que se refere esta providencia tomada pelo Vice-Rei D.

Manoel de Portugal tinham os ditos Officiaes 66." 3.' 20."

que fazem da nossa moeda lOBGGb rs. : que soldo este para

um Capitão de Mar e Guerra! ! isto em 1834 ! ! Só no gover-

no do Vice-Rei Conde da Ega ella gosou de alguma conside-

dissolvida remetterá o Cofre da sua administração com um mappa
ou balanço circumstanciado com todos os livros e papeis da sua con-

tabilidade, á Thesouraria Geral do Estado para alli ser arrecadado

o dinheiro, e os livros e papeis entregues na Contadoria respectiva.

Igualmente remetterá uma circumstanciada relação dos actuaes Pen-

cionistas do Cofre, ao Thesoureiro das Tropas, para no seguinte mez
poder formalisar a sua folha, e eíTectuar o pagamento.

Tudo quanto fica acima determinado é extensivo a todos os

Domínios Portuguezes sujeitos á auctoridade deste Governo com a

única excepção de que as habilitações que na forma do art. 14."

depois do preambulo desta, devem ser feitas perante o mesmo Go-
verno, o serão em Dio, Damão, Macáo, e Timor, na presença dos
respectivos Governadores, por despacho dos quaes se abrirão os

convenientes assentamentos, e se eífectuarão os pagamentos.

As Auctoridades a quem o conhecimento e execução desta per-

tencer, assim o tenham entendido e executem, com os assentos e

registos necessários, tanto na Secretaria do Estado, como na Thesou-

raria das Tropas, e na Contadoria Geral da Marinha, remettendo-se

copias authenticas pela mesma Secretaria do Estado ás praças de
Damão, Dio, e Macáo, e ao Estabelecimento das Ilh?.s de Timor e

Solor, para ser alli tudo devidamente executado.— Palácio do Go-
verno em Pangim, 12 d'Outubro de 1834.— Portugal.

Segue-se o Mappa das diíTerentes Tarifas por onde deve regu-

lar-se o vencimento do Monte-Pio das Viuvas e Órfãos, ou Filhos

menores dos Officiaes combatentes do Exercito do Estado, conforme
a Portaria do Governo da data de hoje.
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raçào, pois foi precncliido o posto de Coronel do Mar, que
nào leve confimiaçuo regia, mas por Consulta do Conselho Ul-
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Iramarino de 10 de Janeiro de 1761 foram os sohhs da Ma-
rinha igualados pelo costume do reino^ assim na terra como

Monte-Pio corresp.^ pormez
\
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no maíy menos no que dizia respeito á mesa, em altençào ao

preço dos géneros que alli eram mais baratos*

,

* Quando tratei dos Postos Militares da índia, não tinha lido

um OfGcio do Conde de Sandomil escripto em 23 de Janeiro de

1735, relativo ao mérito dos principaes empregados daquelle paiz, de

que ElRei lhe pedia informações, no qual dando-lhe conta dos ser-

viços dos mesmos, marca a posição de cada um. Deste documento,

vê-se que a denominação de Capitão de Mar e Guerra, não corres-

pondia a um gráo permanente e de serviço eíTectivo na Armada, mas
sim a uma commissão exercida por Official do Exercito ; e se com
effeito era Posto de Marinha, não inhabilitava de servir em qualquer

Arma, até das mais especiaes, como a de Cavallaria. Pelos periodos

do dito Ofíicio, que vou transcrever, demonstra-se que a profissão de

Militar Maritimo, não era dependente de habilitações especiaes, nem
as cathegorias destes parecem definidas e invariavelmente graduaes,

nas duas carreiras de mar e terra, como hoje; eis as provas:

Dom Lourenço de Noronha . . .. ; tem occupado os postos de primei-

ro Capitão Tenente da Corôa^ Ajudante de Campo no Exercito de Cu-

labo quando passou a elle o Vice- Rei Francisco José de Sampaio contra

o Angriá^ Commissario Geral da Cavallaria da Provinda do Norte, Ca-

pitão Mor da Armada, e Costa do Norte, e actualmente Mestre de Cam-

po do Terço Velho deste Estado, Aqui temos um Capitão Tenente, e

Capitão Mór de Armada, Commissario Geral de Cavallaria e Mestre

de Campo de um Terço •, não por circumslancias peculiares deste in-

dividuo, nem por aberração das regras estabelecidas, ou por favor,

mas pela pratica da simultaneidade do serviço para o qual era com-

petente todo o mihtar. Dom Francisco Souto Maior. . . . , e tem occu-

pado os postos de Capitão de uma Companhia de Infanteria da Não de

Viagem do Reino ; Capitão de outra do Terço deste Estado, Capitão de

Mar e Guerra da Coroa, Capitão Mór dos Rios desta Cidade, Capitão

e Governador da Fragata que fez viagem para Macáo, Fiscal da Ar-

mada de Alto bordo do Estreito de Ormús, e Mar Roxo, Mestre de

Campo do Terço deste Estado, Custellão da Fortaleza de Diu, e se-

gunda vez Mestre de Campo por Patente Real, Vedor da Fazenda e

terceira vez Mestre de Campo, Governador de Moçambique e Rios de

Sena, e ultimamente segunda vez Vedor Geral da Fazenda Este,

foi Capitão de Mar e Guerra, Capitão de um Terço, Mestre de Cam-

po, Capitão e Governador de uma Fragata, Capitão de uma Compa-

nhia de Infanteria, e Fiscal da Armada. Tudo isto successivamente,

passando do mar para a terra e da terra para o mar, e accumulando

uma vez as duas funcções de Capitão e Governador da Fragata, que

eram cousas distinctas, como o dá a entender o modo de explicar o

serviço por elle feito-, e daqui se conclue mais que, o ser Capitão



135

Pela promoção feita em recompensa dos brilliantes sucees-

sos das guerras desse tempo, ficaram existindo onze Capitães

de Mar e Guerra não dava direito ao exercicio naval, nem esse Posto

da Marinha cabia a quem por escalla fosse a elle subindo, entenden-

do-se que era apenas uma commissão de commando, e acabada elia,

não lhe ficavam regalias, nem espectativas innalienaveis da Patente.

Dom Francisco d"Alarcão Soulto Maior tem occupado os postos de

Capitão de Infanteria do Terço deste Estado^ Capitão de outra Compa-

nhia de Damão^ com exercicio de Capitão de Mar e Guerra^ ad hono-

rem de uma Palia, e Capitão de Mar e Guerra de outra^ e de uma Fra-

gata, Governador e Capitão General da Cidade de Mação, Governador

de Moçambique e Rios de Sena, Tenente General dos ditos Rios, e Ca-

pitão Mór da Armada do Canarà. Este, foi Capitão de Infanteria com
exercicio de Capitão de Mar e Guerra ad honorem, e Capitão de Mar

e Guerra de uma Palia. Francisco de Mello e Sousa.... tem occupado

os postos de Capitão de Infanteria de Viagem, e de uma Companhia do

Terço deste Estado, Capitão de Mar e Guerra da Coroa, Capitão Mór
das Palias do Norte, e Capitão da Armada, e costa da mesma Provin-

da, e actualmente o de General das terras de Bardes. . . . Agostinho de

Mello Lobo. . . . em praça de Soldado, Alferes de Infanteria, Tenente e.

Capitão de Cavallos, Capitão Tenente, e Capitão de Mar e Guerra da

Coroa, Capitão de Cavallos na Provinda de Salsete com o govejmo das

Armas delia na ausência dos Generaes, e General da mesma Provinda

ha seis annos. Este, foi Capitão Tenente, depois de ter sido Alferes, e

Capitão de Cavallos, depois de Capitão de Mar e Guerra pelo que

não se pode bem avaliar qual das Capitanias tinha a preferencia.

Desde que se organisou a Marinha até hoje, o Posto de Capitão de

Mar e Guerra, tem as mesmas honras, e corresponde ao de Coronel

do Exercito ; o de Coronel do Mar (substituido pelo de Chefe de Di-

visão), ao de Brigadeiro; e os Tenentes Generaes, eram os mesmos,

tanto na Marinha como no Exercito, como era Bernardo Ramires

Esquivei no reinado da Senhora D. Maria 1.*, substituidos na Arma-
da pelos Vice-4lmirantes. Portanto, ou o Capitão de uma Compa-
nhia era igual ao Capitão de Mar e Guerra, ou este era apenas

commissão, porque commandava os mesmos Capitães das Companhias
das náos de viagem do Reino. Pedro de Mello. . . . tem occupado os

postos de Capitão de Infanteria da guarnição da mio de viagem, Capi-

tão do Terço d-sle Estado, Capitão de Mar e Guerra da Coroa, Bri-

gadeiro de Infanteria das terras do Norte, Ajudante Real, Governador

e Capitão General das Ilhas de Solor e Timor, e Mestre de Campo do

Terço novo que actualmente exercita. Este, passou de Capitão de In-

fanteria da guarnição da náo de viagem a Capitão do Terço, e de-

pois a Capitão de Mar e Guerra, para seguir a Brigadeiro, donde
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de Mar e Guerra, e quatorzc Capilàcs Tenentes, lodos coin

exercício, porque em cada navio de 3 mastros havia um Ca-

passou a Mestre de Campo. Luiz Vieira Mattozo . . . . e occupou ulti-

mamente o Posto de Alferes ; no anno de 712 veio para este Estado

com a Patente de Capitão de Infanteria de viagem^ e nelle tem occupa-

do os postos de segundo e primeiro Capitão Tenente^ Capitão de Mar e

Guerra^ e Fiscal e Almirante da Armada que hoje exercita^ e no dis'

curso deste tempo fez desesete Armadas em que entram duas do Estreito

e duas de Mombaça^ achou-se em dous combates contra o Arábio^ senda

Capitão de Mar e Guerra^ teve licença para se aggregar a uma das

Companhias do Terço durante a expugnação da Praça de Bicholim

;

na ultima Ar?7iada que se jez a Mombaça sendo Capitão de Mar e Guer-

ra^ se embarcou por soldado aggregado a uma Companhia de Grana-

deiros^ sendo Fiscal se embarcou por Commandante da Armada do

Norte. . . . Este, que tinha ido com a Patente de Capitão, passou a se-

gundo e primeiro Capitão Tenente, foi Capitão de Mar e Guerra,

exerceo as funcções de Fiscal, etc. e ultimamente exercia o Posto de

yllferes. Como era feita esta mudança ? a prerogativa do Commando
perdia -se sem quebra do pundonor do sugeito que passava a obedecer?

Que este valente Mattozo, sendo Capitão de Mar e Guerra, obtivesse

licença para se aggregar como soldado a uma Companhia que mar-

chava pura o fogo, entende-se que o desejo de servir n'uma campa-

nha honrosa, o levou a prescindir dos seus direitos hyerarchicos, e

só quiz achar-se no assalto de uma praça onde não teria logar como
Official de Marinha 1 Que obtivesse licença para embarcar de solda-

do, ou aggregado a uma Companhia de Granadeiros que ia atacar

Mombaça, também se explica, pelo seu ardor bellico e desejo de ga-

nhar gloria ;
porém que depois de tantos feitos illustres, estivesse

exercendo o Posto de Alferes, é o que se não pode razoavelmente

explicar. João de Mello Attaide. . . . começou em praça de soldado in-

fante^ e de cavallo da Tropa da Guarda^ occupou os postos de Capitão

de Navio com exercido em uma Manchua de guerra da Armada do

Norte, Capitão Tenente, Capitão de Mar e Guerra^ Capitão da Tropa de

cavallos das terras de Bardez, etc.

Por tudo que acaba de lèr-se, e que melhor se avaliará pelo

exame do Officio junto no fim da Memoria, prova-se que os Postos

de Capitão Tenente, e Capitão de Mar e Guerra, e todos os mais da

Marinha, podiam ser, e parece que eram, occupados por militares do

Exercito, e que a Arma de Marinha não carecia de habilitações espe-

ciaes, e por isso o acccsso dos mesmos Postos, não era dependente

delias, nem elles antecedentes para obter maior carreira. E Ião pou-

ca importância se dava a estas especialidades, verdadeiramente dis-

tinctissimas entre o mar e a terra, que as náos Nossa Senhora das
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piluo de Mar e Guerra Commandanle, e dous Capilàes Tenen-

tes de guarnição, e deixaram de commandar Ofíiciaes que nâo

Mercês^ e da Conceição da Armada que acompanhou o Marquez de

Louriçal partido de Lisboa na náo Esperança em 7 de Maio de 1740,

foram commandadas pelo Coronel com exercício de Tenente Coronel

Luiz de Pierrepont, e Tenente Coronel José Caetano de Mattos, Of-

ficiaes de Infanteria Commandantes dos Corpos que as mesmas trans-

portavam ; os quaes para evitar alguma desordem sobre o mando, leva-

va7n também a seu cargo o commandamento das mesmas náos em que

iam, como o refere a Noticia da Viagem que fez segunda vez ao Es-

tado da Índia o III.""' Ex.""* Sr. Marquez de Louriçal.

Do dito Officio, pode mais concluir-se que havia até esse tempo

um só Terço (ou Regimento) em Gôa, porque D. Lourenço de Noro-

nha era Mestre de Campo do Terço velho, e Pedro de Mello foi no-

meado Mestre de Campo do Terço novo que actualmente exercita. E
também, que tendo todos os cincoenta e três Officiaes de que falia o

Conde de Sandomil servido em terra, e no mar, passando indistin-

ctamenle de Capitães de Mar e Guerra para Capitães de Infanteria,

ou de Cavallaria, para Mestres de Campo e para Capitães de Mar c

Guerra outra vez, parece que os gráos da Milicia naval e terrestre,

não implicavam uns com outros, nem formavam carreiras diversas

para as quaes fossem precisas grandes habilitações scientificas : os en-

carregados da navegação eram os Pilotos e estes sujeitos ao Militar,

Commandante, que superintendia no governo económico, e discipli-

na do navio. Mas como dirigiam estes Militares, leigos na Arte Na-

val e inteiramente estranhos á táctica e manobras de bordo, o navio

para entrar em acção? Como era que elles buscavam o inimigo, ou
se dispunham a recebel-o, sem o conhecimento da navegação e das

evoluções navaes? É claro que estes movimentos eram indicados pe-

los Pilotos, logo estes eram as verdadeiras capacidades do mar, e os

Officiaes de Infanteria, e Cavallaria com exercicio de Capitães de
Mar e Guerra, umas excrescências de poder, cuja impertinente autho-

ridade estava sempre, pela sua ignorância, dependente dos que tinham

a theoria e a pratica dos movimentos do navio, E tanto isto assim

era que em Gòa conheci eu a viuva e filhos de um Capitão de Mar
e Guerra deste jaez por nome José Joaquim Pipia, o qual andando
de guarda costa vio uma Palia Maratta a barlavento, e quiz dar-lhe

caça. O Piloto começou a bordejar, e elle que vio aífastar-se a sua

Fragata do inimigo começou a gritar com o Piloto : Senhor, dizia

este, é preciso fazer este bordo, e quando a Palia me demorar pelo

portaló, virar e seguir com a outra amura 1 Qual amura, nem por-

taló, ponha-lhe a proa. Não posso Senhor, na proa está o vento! J^o-

nha a proa. E prendeo o Pil(jto, e recollieo-se a pedir outro que lhe
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fossem de Marinha, como consta do Oflieio do dilo Conde da

Ega de 12 de Janeiro de de 17G2 em que diz: que abusiva-

mente se tem criado não só sem. ordem do mesmo Senhor, mas
co7itra as mesmas ordens, e co?itra todo o direito. Capitães das

embarcações miúdas com graduações de Officiaes dos Regi-

mentos, era servido ordenar-me deslerassc o referido abuso. O
que mais levou o Vice-Rei a dar tamanhas provas de sjmpa-
thia pela Armada, foram os combates contra o Melundim, e

contra as Palias dos Marattas, e Bounsulós onde os Capitães de

Mar e Guerra José Plácido de Mattos Saraiva, e Caetano Go-
mes da Silva com as g-uarnições das suas fragatas e de uma
Palia, um hiate, dous Corsários, e doze Manchuas, no dia 8 de

Novembro de 17G3, ajudaram a tomar a Fortaleza daquelle

Regulo defendida por 2:000 homens com 16 peças de artilhe-

ria, queimaram o seu Arsenal, porfiadamente sustentado, abra-

zaram cincoenta embarcações, reduziram a cinzas sessenta al-

deãs e tallaram quasi duas léguas de campanha ; e os de 1 G e

24 do mesmo mez em que o primeiro dos ditos Commandan-
tes na fragata Oliveira e o segundo na Fragata Vencimento se

bateram e metteram a pique parte da força inimiga, composta

na primeira acçào, com aquella só fragata, de três Palias de

20 peças cada uma, elo Galvetas de 6, 10 e 14 ; e na ulti-

ma com esfoutra de igual numero de Palias e doze Galvetas.

Estes factos que foram quasi presenceados pelo Vice-Rei assen-

obedecesse. Do mesmo modo José Joaquim Pereira, Capitão de Mar
e Guerra e Commandante do Brigue S. João Baptista naufragado em
Moçambique em 1823, quando responde© a Conselho pela perda do
seu navio, respondeo que elle não sabia nada de pilotagem, portanto

quem era o culpado do encalhe era o Piloto, e não elle! ! Seria isto

admissível hoje na nossa Marinha, ou será acaso tolerado em qual-

quer das Marinhas europeas? A sciencia do movimento do navio
será por ventura menos importante do que a táctica, ou deixará de
formar parte delia ? O movimento dos Corpos de um exercito, bem
que animados individualmente, mas sujeitos a vontade alheia, pode
considerar-se de outro modo, que o dos navios de uma esquadra ? E
para dispor esses navios convenientemente, não se ha de saber nave-

gar com elles ? Como pois se queria separar isto da superintendên-
cia da derrota ? Na verdade, a este respeito, é forooso confessar que
os antigos tinham idéas muito imperfeitas da guerra maritima.
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lavam sobre muitos de honrosa recordação, começando pelo

combate das fragatas Nossa Senhora da Oliveira commandada
por Francisco Xavier de Soutto Maior, e Nossa Senhora da Pe-

nha de França por D. António José da Costa, que teve come-

ço no dia 7 de Novembro de 1744 e terminou no dia 13 con-

tra nove Palias e oito Galveias Maratlas, apostadas a tomar-lhe

algum dos vinte e oito navios do seu comboi, e que depois de

successivas descargas em que sempre os aggressores fugiram des-

mantellados tiveram os mesmos de retirar-se com muita per-

da de gente e avaria nas embarcações.

Os vasos de guerra que a Marinha de Gôa possuia neste

relampejar da sua gloria, renovada como se vé desde o dia 7

de Novembro de 1744 e abrilhantada no dia 23 lambem de

Novembro de 1746 no ataque e conquista da Fortaleza deTira-

col, e mais occasiões criticas em que se empenhou debaixo das

ordens do invicto Marquez de Castello Novo, e seus successores

até ao Governo do Conde da Ega em fins de 1763, eram as:

Fragatas N. S." do Monte Alegre. . . 44 peças

í) N. S." da Conceição 40 »

» N. S." da Oliveira 30 »

» Vencimento^ 58 »

Palia S. Pedro 26 .>

Pataxos. . S. Miguel. 26 »

» S. Miguel e Almas 18»
Galias. . . N. S." da Conceição 10 »

» N. S." do Bom Successo ... 8 »

» Santa Rita 8 »

ManchuaSife/zifo António 6 »

» N. S." do Monte do Carmo 6 »

» N. S." da Penha de França 6 »

» N. S." do Rosário 6 »

» N. S." dos Remédios 4 » e 4 pedreiros

296 n 4

* Dizia o Conde da Ega em Officio de 1 i de Dezembro de
1768: Fragata que joga 'tíH jwças.
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2í)G >. i «

• » N. S." (la Ajuda 4 « 4 «

» S. Caetano 2 » 4 »

« ^. Pedro 2 » 4

» S. Bernardo 2 » 2 »

» -.V. Francisco de Assis 2 » 2 »

E mais dezeseis Manchuas pequenas de

uma peça e quatro pedreiros 16 »» 64 »

324 peças 84 pedreiros

Todos 408 boccas de fogo.

Na Capitânia desta Armada se arvorava o Estandarte Real

quando o Vice-Rei alli subia, ou sabia ao mar, que era de da-

masco craniezim com um Crucifixo bordado de prata por uma
banda e 7ia outra a imagem de Nossa Senhora da Conceição

com as Armas Reaes aos pés^ e também se arvorava na Ga-

leota ou Bergatim, sempre que elle sulcava os rios. A Galeota

era doirada^ o toldo feito de panno berne agaloado de ourOy

as cortinas do mesmo, forradas de tafetá azul. Por dentro

de damasco Cramezim, da mesma sorte os assentos, tudo aga-

loado de ouro com 1 8 remos dourados inovidos por outros tan-

tos marÍ7iheiros, com vestias e meias brancas, calções e barre-

tes de panno escarlate, e nafrente destes uns escudos de prata

dourada com as Armas Reaes. O Patrão, além da libré dos

remeyros, casaca e chapeo com galão de prata e plumas bran-

cas. Tal foi * a que conduzio D. Pedro de Almeida e Portugal,

Marquez de Castello Novo quando tomou posse do seu governo

em ^2 de Outubro de 1744. Hoje o uniforme dos remeiros é

como o dos Algarves das Galeotas Reaes, estas pintadas e esqui-

padas da mesma maneira que as de Lisboa, e as maçanetas

dos balaustres do toldo, todas de prata, lavrada com primor.

Este Marquez depois de presencear os relevantes serviços

da Marinha na tomada de Alorna e de Tiracol, pertendeo dar-

* Epanaphora Indica impressa em Lisboa no anno de 1747 c
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lhe maior força c considcraç3o, e por isso mandou em 31 de

Dezembro de 1747 construir uma Palia, e dous Pataxos de 24

peças cada um, que todos sahiram excellentes, e um delles, di-

zia o mesmo Marquez a ElRei era lindissima embarcação

:

Queria vasos deste lote, para se chegarem bem á terra, e en-

trarem nos pequenos surgidouros inimigos. O Vice-Rei Conde

da Ega mandou igualmente construir em Damão, no anno de

1758 uma Fragata de 500 toneladas com madeira de meio fio

que lhe custou, sem comprehender a ferragem, 52:000 xerafins,

e outra em 20 de Março de 1761, que importou em 30:000

cruzados do Reino. Propunha elle quando participou esta sua

medida, que alli se fizessem mais quatro Fragatas de 40, 30, e

24 peças, que eram as mais próprias para aquella costa.

Desde o anno de 17 76 até 1800 ainda a força naval na

índia era imponente porque se compunha de uma Náo, sete

Fragatas, e sete navios de vela e remo, que montavam 382

boccas de fogo, a saber :

Náo . . . . Madre de Deos de 60

Fragatas Sa?ita Anna 42

» S. Francisco Xavier 42
D Guia 40
» Santo António 34

» S. Miguel 34

» Temivel Portugueza 28

» Meai Fidellissima ^^

Duas Manchuas de gávea de nove peças cada

uma 18

Duas Manchuas de Penào de nove peças cada

uma 18

Uma Curveta D

Uma barca bombardeira '2 morteiros.

Um Batelão com 4 obuses e um morteiro ... 5

Quatro Galvetas com cinco peças cada uma. . . 20
Quatro Langabotes com uraa peça cada um. . . 4

382
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Ao todo 19 embarcações de coberta, e 4 abertas que exi-

giam um pessoal de 3:118 praças. Apezar da exlincçào do

Departamento, o serviço dos vasos de guerra foi, e é, por vezes

tão urgente e prestante naquelle paiz que, violando-se as ordens

da corte, lá tem os Governadores * nao só conservado os cas-

cos velhos armados, senão construído outros novos, que a me-

tropoii deixa subsistir e navegar, como foram as fragatas Te-

inivel^ e Salamandra hoje Curveta hifajita Regente^ e aquelle

casco em barcaça da charrua JJJonso de Albuquerque no Tejo;

os brigues S. Miguel^ perdido em Moçambique ; S. João Bap-

tista, de 16 peças de 9; dito D. Estevão de Athaide, hoje

Conde de VUla Flor ; dito Pangim ; Gália Illustre Portugal

e Castro, de 6 coronadas e 2 peças de rodizio; dita Illustre

Zargo de igual força ; Palia D. Manoel, de 10 peças de 9 ; e

vários outros barcos do serviço de Damão, e Diu. Portanto pro-

* Boletim do Governo do Estado da índia. N." 11. Anno de 184 f.

— Governo Geral.— O Governador Geral Interino do Estado da ín-

dia determina o seguinte

:

Attendendo á urgência das circumstancias, vista a falta absoluta

de Officiaes de Marinha neste Estado, com que se possa guarnecer a

Corveta Infanta Regente, próxima a seguir viagem para uma commis-

são importante, á qual se devem seguir outras que annualmente tem

de desempenhar ; e tomando em consideração por outra parte o mé-

rito do Guarda Marinha da Armada José Severo Tavares, o qual

além de ter os estudos completos em todos os ramos do seu curso,

respectivo, possue uma lon^a prática de navegação, tendo por mui-

tas vezes vigiado quarto eífectivamente em diíferentes navios, como
Official, e com hoas informações dos seus Commandantes : Hei por

conveniente ao serviço, nomear o mencionado Guarda Marinha, Se-

gundo Tenente de Commissão, com todas as honras e vencimentos,

que lhe competirem ; devendo embarcar como tal a bordo da Cor-

veta Infanta Regente e conservando esta Commissão durante todo o

tempo, que servir no Estado da índia até á resolução definitiva de

Sua Magestade. As Authoridades a quem o conhecimento desta per-

tencer assim o tenham entendido e executem, e lhe guardem e fa-

çam gnardar todos os foros, isenções e privilégios que como tal lhe

competem, fazendo-se nas Estacões respectivas os assentamentos c re-

gistos necessários. Palácio do Governo Geral em Pangim, 5 de Março

de 1841.— J. J. Lopes de Lima. N. B. Como esta se passou outra ao

Guarda Marinha Vieiras do O.
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va-se que mesmo havendo todo o empenho de annullar a Ma-

rinha de Gôa, nao é isso exequível por occorrencias imprevis-

tas, que a distancia em que está, nào deixa opportunamente

daqui remediar. Assim vê-se que o augmento dos soldos aos

militares do paiz, devia por todas as razões e com mais forte

direito abranger os da Marinha, que mesmo inactiva por me-

didas geraes, estava, e está, por excepções repetidas em altitude

hellica; ora batendo os corsários chinas, e tomando-lhes mil c

duzentas bôccas de fogo na memorável batalha do dia 24 de

Abril de 1810 contra o famoso Qua-npoií-C/uij/, em que ella

sem auxilio de Officiaes ou vasos europeos, só com seis navios

mal armados, e em numero de setecentas praças derrotou tre-

sentos Juncos guarnecidos por vinte mil mancebos e dez mil

mulheres *. Ora batendo os Malaios, e Maratas : ora os cafres

* Acerca deste glorioso feito ha muita cousa impressa, quer na

Gazeta do Rio de Janeiro, quer nos Folhetins Marítimos do Patriota,

e quer finalmente n'outras relações publicadas em Lisboa. Agora aqui

vai simplesmente o Officio do Conde de Sarzedas, relativo a um Of-

ficial que teve grande quinhão de risco, e de fadigas no mesmo feito

sem deste alcançar nenhuma recompensa. O Officio produz-se hoje

como documento do facto apontado, e para honrar a memoria do
Governador imparcial e justiceiro, que expontaneamente pugnou pelo

desvalido e buscou minorar-lhe a má ventura, porque o tinha visto

servir bem. E honroso para as classes elevadas, e para o género hu-

mano em geral, vér que pela maior parte, quando não ha prevenção,

todos se inclinam a melhorar a sorte dos seus similhantes. Eis o

Officio

:

«III."" e Ex."" Sr.— Na fragata Princeza do Brasil em que che-

guei a Gòa vinha um Segundo Piloto por nome Theotonio da Silva

Braga, que em navios da praça tinha feito varias viagens á Ásia ; ti-

nha vinte e tantos annos, excellente vista, uma grande firmeza de
mão para segurar os instrumentos de reflexão, sempre foram ccrlis-

simas as suas observações astronómicas, e fazia os cálculos com uma
facilidade admirável, como muitas vezes vi, sem duvida óptimo Pi-

loto de altura : com o naufrágio da fragata e desconsolado de não
ser bem tratado do Commandante quiz ficar servindo em Gòa, e jul-

gando eu, seria boa acquisição, fil-o Primeiro Tenente, e havendo
occasião de mais serviço em Macáo para alli foi. No grande combate
da Boca Tigre com os piratas era o Commandante do navio Balisa-

rio, do feliz successo desta acção é (jue dependeo a entrega dos pi-
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de Zanzibar, c das dependências de Moçambique ; fazendo ou-

tros relevantes serviços que os navios e Officiaes destacados nào

podem opportunamente prestar. Estas e outras considerações,

levam-me a tractar do primeiro elemento constitutivo e cria-

dor da sua força physica, do Arsenal que, desde o começo da

ratas, o socego dos mares da China, e a segurança de Macáo, o na-

vio Belisario chegou a IMacáo crivado de hallas, e na parte que dá
ao Governador então, o Coinmandante José Pinto Alcanforado se vê

o modo porque Theotonio da Silva Braga Commandante do navio

Belisario se conduzio. V. Ex.* achará esta parte entre os documentos
com que Lucas José de Alvarenga me participou a relação daquelles

successos, e eu remetti a V. Ex,^ com o meu Officio N." 29 do anno
de 1811. Theotonio da Silva Braga não tem bom génio, nem muito

boa lingoa; não sei como implicou com Arriaga, entrou a dizer mal
delle, Arriaga que não seguia ao pé da letra o Diligile inifuicus ves-

tros, ele, muito de propósito quando pôde participar a essa CO)rte o

successo da Boca Tigre, creio que não fallou em Theotonio uma só pa-

lavra ; este vendo que não tinha sido comtemplado, attribuindo a

causa a Arriaga, e recolhendo-se a Goa, principiou a entrar em uma
profunda melancolia, e finalmente perdeo a cabeça. Aqui não ha
hospital próprio para tal moléstia, esteve no Convento da Madre de
Deos, uma hora parece melhor, outra peior, não é furioso, falia

muito ou absolutamente nada.

Domingos Gomes Duarte, Sobre Carga do navio Europa faz-me

o favor de o levar, elle tem sua gente nas Ilhas, pareceo-me que não
fazendo aqui nada o devia mandar, porque me parece muito próprio

da justiça e caridade de Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso

Senhor, ao menos mandal-o para a sua terra e familia, já que veio

no seu Real Serviço a este Estado, e aqui lhe succedeo tanta desgraça;

se Deos permittir que recupere a sua cabeça, não é certamente vas-

sallo inútil.

Deos Guarde a V. Ex.' Gua em 28 de Dezembro de 1811.

—

111.""' e Ex.'"" Sr. Conde das Gaheas. — Conde de Sarzedas.

Eu conheci este Olficial que era com efteito bom Piloto, valente

e excellente Camarada; embarcou de guarnição na fragata Successo,

onde fui ao Rio de Janeiro em 1819, e soube que o dito Arriaga de

quem falia o Conde de Sarzedas, não só lhe roubou o premio que

teria se fossem os seus serviços mencionados, se não ainda o remet-

leo preso por doido para Gòa, onde as suas desventuras qnasi lhe fi-

zeram perder o juiso. Por elle tive noticias do célebre combate, do

qual dei a narração debaixo do titulo de Um Feito Porticguex na

China.
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conquista Icm servido para o apresto de todas as Armas, po-

rém que foi e é ainda hoje, própria e essencialmente

ARSENAL DA MARINHA. «

É um vasto recinto que abrange duzentas e quarenta bran-

cas da margem do rio que banha os vestígios da antiga ci-

dade, com cento e vinte a cento e cincoenta, em partes, do

littoral delia, aonde havia todas as officinas, e ha todas as ca-

sas para quantas podem coraprehender-se n'iim Arsenal de

mar e terra, com uma largueza e distribuição accommodada
aos fins o exigências do serviço militar. Começa de O. olhando

para o rio, por uma forte muralha de 95 braças de frente,

guarnecida com doze peças de calibre 18 da sua primitiva

defesa, que hoje servem para as salvas dos dias de gala ; e

termina no terrapleno em que estava a Paixão, e ainda agora

sustenta a cábrea e um bom guindaste. Daqui segue a praia

aberta para o encalhe das embarcações, e seus estaleiros, bor-

dada de telheiros e armazéns, até encontrar, na distancia de

145 braças, outro terrapleno com segundo guindaste, que é

defendido por uma guarda, e aonde estão as casas da mesma,
e do deposito du lenha. Deste ponto corre o muro quasi ao

rumo do SE. fazendo um angulo para O.
,
junto á porta de

Santa Catharina, e contigua a ella o armazém do carvão. De-

pois corre exteriormente na mesma linha a parede da casa do

troço, que se estende por quarenta e duas braças de comprido

e sete de largo. Do angulo desta, continua o muro para o

Poente a encontrar o outro pateo da Fundição, que lhe dista

vinte e duas braças, e é um quadrado de dezeseis de base,

com seus edifícios respectivos para as forjas e fornos. Daqui
parle ao rumo do SO. formando outro pateo de vinte e duas

braças de comprido e dezesete de largo, no fundo do qual es-

tão as casas dos antigos tribunaes, cujo âmbito é de vinte c

três braças de frente e (piatro de largo: a parede de O. delias

* Yeja-se u Planta •aqui junla,

10
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forma o corredor que dá serventia d Poria Veliia, que é a

principal, adornada com os emblemas indicadores da marcia-

lidade do faustoso estabelecimento. A segunda parede do mes-
mo corredor é composta de um dos lados do armazém do al-

catrào, e do topo da Cordoaria, que daqui segue ao rumo de

ONO, niima extensão de cento e duas braças por cinco de

largura. Finda ella começa o lado do Poente, que corre Norte

Sul, em distancia de cincoenta braças abrangido por dois im-

mensos armazéns da largura de cinco destas, que servem para

os aprestos da Artillieria, e termina no angulo da Porta Nova.

Eis aqui o perimetro do Arsenal que basta só por si a

dar uma ideia do que existe no todo da área por ellecircums-

cripta aonde ba quantos telheiros, edifícios, officinas, reparti-

ções, poços, caldeiras, e mais accessorios compatíveis com a

inagniíicencia dum colosso desta natureza, destinado simulta-

neamente para o Exercito e Marinha
; porém, regido só por

indivíduos delia, e pcrtencendo-lhe na sua máxima parte. A
vista da sua grandeza, conclue-se quaes foram as urgências

mais imperiosas da potente e histórica possessão a que se

chamou Estado da índia, devendo pelo que dito fica, ter-se

noutro pé, e noutras circumstancias a sua Marinha, que tào

insignificante c mal avaliada continua a ser. Quanto ao Arse-

nal foi ellc noutras eras administrado pelo Vedor da Fazen-

da, coadjuvado pelo Feitor de Gôa c o Almoxarife das Armas,
até que pelo Alvará de 29 de Abril de 1773 *, que abolio o

Conselho da Fazenda do Estado da índia, e extinguio os lega-

res de Vedor c Feitor, ficou a sua geral inspecção pertencendo

ao Intendente da Marinha.

Como por causa deste novo systema appareceram confíictos

de Aulhoridades e queixas de abusivos interesses^, mandou o

Marquez de Pombal, por Provisões do Erário de que era Pre-

sidente, de 23 e 28 de Fevereiro de 1776, obviar a uns, c

regular os vencimentos daquellc, c de outros empregados, cujo

numero prescrevco, e ficaram sendo os seguintes:

^ Vejani-sc os documentos no fim da Memoria.
^ \pjani-sc os documentos referidos.
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Intcadente

Ao dito para um escaler de 12 remos

Escrivão da Intendência

Thesoureiro

Escrivão do Thesoureiro

Thesoureiros dos materiaes e petrechos de guerra

Escrivão do dito

Contador dos Armazéns é . . . .

Escripturario do Escrivão de Fazenda

Um Amanuense para o Ajudar

Escripturario do Thesoureiro do dinheiro

Um Amanuense para o ajudar

Um Amanuense para ajudar o Thesoureiro dos

petrechos de guerra

Um 2." dito

Porteiro da Thesouraria do dinheiro

Continuo da Casa do Despacho
Um Substituto delle. . . ,

Apontador tia Ribeira , ,

Seu Ajudante ,

Executor

Porteiro da Casa do Despacho
Porteiro dos Armazéns dos petrechos de Guerra
Guarda pregos ,

xerafins

2:666

800
700

1:000

400
2:000

400
400
300
150

300
150

300
150

120

100

100

300
150

300
200
120

150

11:566

20

00
00
00
00
00
00

00
00
00

00
00
00
(M>

00
0(»

00
00
00

00
00

00
0(*

00

20

Desde aquella época cm diante foi o provimento destes em-

pregos feito pelos Vice-Rcis e pela Jimta da Fazenda, a saber :

o Escrivão da Junta pela Junta ; o Porteiro da dita, pelo Go-

verno ; o Almoxarife, pela Junta ; os Escrivães e Escriptura-

rios pela Junta ; o Fiel do Almoxarife, por elle approvado

pela Junta ouvido o Intendente ; o Sarangue Mór pelo Gover-

no; o Tandel, pelo Governo, ouvido o Intendente; os Laska-

res *, pelo Intendente. Quanto á Mestrança e Artifices, eram v

* A palavra Laskares é persa, adoptada na Indostão para desi'

gnar indistinctamente um marinheiro e a tripulação de um navio,

derivada do nome da casta de marinheiros da Cidade de Góga d;:

costa occidenlal do Golpho de Cambaia deslruida por D. Manoel de
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sào admiltidos como no Arsenal de Lisboa; segundo a letra do
Aviso do 1." de Março de 1799 que mandou alli applicar Io-

das as ordens regias que neste se executavam, remettidas con-

junctamenle pelo Conselho do Almirantado c pela Junta da Fa-

zenda da Marinha que as acompanhou de instrucções, authori-

sados os ditos tribunâes pelo Alvará de 3 de Junho de 1793,

que cxtinguio a Provedoria dos Armazéns de Guine índia e

Mina, c criou a mesma Junta. Apezar daquellas providencias

do anno de 17 76, tantos abusos se manifestaram na arrecada-

ção, fiscal isaçào o methodo, de serviço do Arsenal, que logo

no seguinte anno, por Aviso de 15 de Abril de 1777, foi in-

cumbido o Capitão de Mar e Guerra José Sanches de Brito,

Commandante da náo de viagem dessa monção, de accòrdo

com o Governador c Capitão General D. José Pedro da Gama-
ra, c ouvido o Coronel de Artilheria Theodosio da Silva Re-

bocho, de estabelecer outro methodo de serviço, para aquella

casa, c reformar, os systemas de contabilidade c fiscal delia
'^

j}ois era digno da maior irrisão, diz o Aviso, que o mesmo
numero de Officiacs se fosse crear cyn Goa com a idéa de

uma reforma para se administrar uma Marinha composta na
sua maior força de três ou quatro fragatas, uyna ou duas

palias doze ou cjuinze manchuas. Fixada a reforma, durou ella

alé 22 de Julho de 1805, em que por causa de novos abusos,

mandou o Governador Francisco António da Veiga Cabral exe-

cutar as disposições dos Alvarás de 3 de Junho de 1793, e de

26 de Outubro de 1796, confirmadas por Provisão do Erário

de 1807. O Vice-Rei D. Manoel de Portugal em 1828 extin-

guio-lhe a Companhia da Ribeira Pequena, e deo o Commando
da gente do troço ao Patrão Mór ; assim como reduzio o pes-

soal de varias oííicinas. O Ministério da Marinha e Ultramar

cm Portaria de 11 de Março de 1839, mandou imcumbir

T>ima no anno de 1547, lidos e havidos pelos melhores da índia.

—

Tandd é um arraes de barcos grandes, espécie de Palrão maior, que

(lilfere do Palrão de lanchas, pois esses chamam-se Mocadòes\ e Sn-

ravgue é um Oíficial Marinheiro que usa de apito e governa os Las-

kares, entre nós IMestre, e Guardião.
- Vejam-se os documentos no lim da Memoria.
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uma Commissão de fazer a reforma do Arsenal em armonia

com o estado presente das nossas forças de mar e terra na

Asia^ a qual debaixo deste ponto de vista propoz um plano

que foi approvado por Decreto de 27 de Abril de 1841, c

posto em execução por Portaria do Governador Geral Interino

Lopes de Lima, de 1 1 de Setembro do dito anno com o titulo

de Regulamento "para o Arsenal reunido da Marinha^ Exer-

cito e Ribeira das náos da Cidade de Goa. Antes porém de

recahir o Governo Interino no successor do Barào de Candal,

tinha este por Portaria de 7 de Abril de 1840, mandado an-

nexar o Trem do Exercito ao Arsenal da Marinha, que delle

havia sido separado por Portaria do Governo Prorisorio de 17

de Julho de 1835, revogando ao mesmo tempo a outra Por-

taria de 9 de Março de 1836 com o Regulamento que delia

fazia parte*. Finalmente o Governador Geral Conde das Antas

em Portaria de 26 de Setembro de 1842 nomeou outra Com-

missão para rever o Regulamento em vigor, que depois soílreo

reforma em virtude do plano que aquella lhe propòz, onde se

armonisava o pessoal e material do Arsenal com as necessida-

des do serviço e forças do Thesouro, como abaixo se verá. No

entretanto o Orçamento feito segundo o Regulamento a[)prova-

do pela Corte foi o seguinte :

* N.° 478.— Governador Geral do Estado da índia delerniina

o seguinte

:

Não procedendo os motivos, que deram lugar á Portaria do Go-

verno Provisório deste Estado, de 17 de Julho de 1835, (jue man-

dou desannexar o Trem Geral do Exercito do Arsenal da Marinha, u

que fora sempre unido : Hei por conveniente revogar a mencionada

Portaria, e bem assim a de 9 de Março de 1836, com o Regula-

mento, que delia faz parle; devendo o Intendente da IMarinha, to-

mar conta do referido Trem, com as solemnidades do estylo, e tor-

nando as cousas neste ramo de serviço, ao pé em que se achavam
antes da primeira das citadas Portarias, até ulteriores providencias,

em maior beneficio da Fazenda Publica. As Aulhoridades a quem
competir, assim o tenham entendido, e executem fazendo-se os re.

gistos e declarações necessárias. Palácio do Governo Geral, cm Pati

gim, 7 de Abril de 1840.

—

Barão do Candal.
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ARSENAL DA MAUINIIA.

Artigo C"

, . , .
Intendência.

Inlcndenle :

Ordenado
Gratificação para um escaler de 12 remos.

Ajudante

:

Ordenado
Gratificação para um escaler de 8 remos. .

Escrivão

Porteiro i .

Continuo

Artigo 7.°

Almoxarifado.

Almoxarife

Escrivães a tJO xerafins

Escripturarios a 400 ditos

Amanuenses a 240 ditos

Porteiro ,

Fieis a 21G xerafins

AivriGo 8,"

Apontadoria.

Apontador
Ajudante do dito (vago)

Dito em exercicio

Dito

Artigo 9."

Arsenal.

Porteiro

Segundo dito

Patrão dos Galés

Guardas a 1GB xerafins

Dito aposentado

12
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Artigo 10.

Ribeira.

Patrão MÓI'

Sota Patrão Mór
I

Artigo 1 1
/'

Ariilheria (Secção SupplemeníarJ.

Ex-AImoxariíe do abolido Trem Geral do Exercito, exercendo
as fimeções de Ajudante Condestavel

Ex-Escrivão do mesmo Trem, que fica servindo de Escriplura-

rio de Artilheria

Ex-Escripturario dito, que serve de Amanuense de Artilheria . .

Ex-Fiel do Almoxarilado do dito Trem, que passou a servir de
Fiel de Artilheria

Mestre Carpinteiro, que faz de Sota Condestavel

Artigo t!2.°

Mesfrariru.

Ferias do Arsenal reunido da Marinha ^e Exercito^ calculada a

despexa uns mczes para outros a 3;Í00 ocerafins covi os artistas

seí^uintes :

Officina de Carpinteiros.

Mestre.

Secção 1
.'

Macliado.

Contra Mestre

Mandadores eílectivos a 450 réis

Ditos graduados a 300 réis

Olficiaes de 1 / classe a 2 1 réis

Ditos de 2/ dita a 180 réis
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xerafins
j

lg.
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30 Transporte.

24 Ditos de 3/ dita a lòO réis.

-O Aprendizes de 1/ classe a 90 réis

20 Ditos de 2." dita

*'i Secção .

Obra branca.

^ Contra Mestre

Mandadores ellectivos a 450 réis

^ Ditos graduados a 300 rs

^ Olficiaes de 1.* classe a 210 réis

^ Ditos de 2.* dita a 180 réis
'^

Ditos de 3/ dita a 150 réis

'^ Aprendizes de 1/ classe a 90 réis
'^

Ditos de 2/ dita

^í2 Secção 3."

Polieiros e Coronheiros.

1 Contra Mestre
í Mandador.
2 Olficiaes de 1.* classe a 210 réis

4 Ditos de 2." dita a 180 réis

i Ditos de 3." dita a 1 50 réis

i Aprendizes de 1 .^ classe a 90 réis

4 Ditos de 2." dita

2U Ofjicina de Calafates.

1 Mestre

1 Contra Mestre

1 Mandador eflectivo

2 Ditos graduados a 300 réis

5 Officiacs de 1.' classe a 2í(.' réis

lÕ"
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vencimento

diário

Nos 4 mczes da

monção, serviço

effictivo em 100

dias

IVos inczes restan-

tes, serviço alícr-

nudo em 180 dias

Despela anmial em
moeda do paiz

Em reisfortes

réis

:3io

3#600
1/800
-/-

600
900
900

1/080
1/200

720

480
360
420
720
COO
3G0

720
600
450
COO

1/080

26«SÍ7G0

xerafins

2:770

1:200

600

200

300
300
420
360
400
240

tg.\ rs xerafins ig

IGO

120

líO

240
200
120

240
200
150

200
350

9:010

O 00
O 00
O 00
O 00
o 00

o 00

o 00
o 00

o m

3:354

1:080

1:080

360
540
270
378
324

360
432

288

216
126

216
180

216

432
300
270
180

315

10:917

O 00

xerafins

00
00
00
00
00
00

o 00

00

00
00
00
00

00

6:028

2:280

1:680

tg.

5Í0
840
570
798
684

760
672

4i«
336
266
456
380

366

672
560
420
380
665

00

00
00
00
00

00
00

19:801 O

969/480
364/800
288/800

87/600
134/400
93/200
127/680
109/440
121/600
107/320
-/-

716/680
53/760
42/560
72/960
60/800
53/760

107/520
89/600
67/200
60/800
104,^400

00 3:834/360
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10

10

16

15

15

CG,

1

Transporte.

Ditos de 2.^ dita a 180 réis

Ditos de 3.^ dita a loO réis

Aprendizes de 1/ classe a 90 réis

Dita de 2." dita

Tanoaria.

Mestre

l Mandador eíTectivo

Ditos graduados a 240 réis

Officiaes de 1/ classe a 180 réis . . .

5 Ditos de 2/ dita a 150 réis

G Ditos de 3/ dita a 120 réis

<S Aprendizes de 1/ class^' a 75 réis ..

8 Apren lizes de 2.'' dita

34 Serralheria.

I Mestre

1 Contra Mestre

í Mandador
3 Ferreiros de 1.* classe a 360 réis. .

.

G Ditos de 2." dita a 300 réis

2 Ditos de 3." dita a 240 réis

6 Serralheiros de 1/ classe a 300 réis.

10 Serralheiros de 2.' dita a 240 réis .

8 Ditos de 3." dita a 142% réis

20 Malhadorcs a 120 réis

8 Aprendizes de 1." classe a 00 réis . .

15 Ditos de 2." dita

Officina de Corrieiros.

I Mestre. . .

1 Mandador.
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2 Transporte ,

2 Officiaes tlc 1/ classe a 180 réis

2 Ditos de 2.^ dita a 150 réis

2 Aprendizes de 1." classe a 60 réis

2 Ditos de 2." dita

1 OJJicina de Funileiros,

1 Mestre

1 Mandador
1 Official de l."" classe

2 Ditos de 2/ dita a 150 réis

2 Ditos de 3.' dita a 120 réis

2 Aprendizes de 1.* classe a 60 réis

2 Ditos de 2/ dita

I I Casa das Velas.

1 Mestre

1 Mandador eíTectivo

1 Dito Graduado
2 Officiaes de 1 .* classe a 210 réis

4 Ditos de 2/ dita a 180 réis

6 Ditos de 3/ dita a 1 50 réis

6 Aprendizes de 1." classe a 90 réis

6 Ditos de 2/ dita

2" Cordoaria,

1 Mestre

1 Contra Mestre ,

l Mandador cfrectivo

1 Dito graduado
2 Officiaes de 1.* classe a 210 réis

(; Ditos de 2.* dita a 180 réis

1

2

Ditos de 3." dita a 1 50 réis

Oí
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30

G

42

4

4

8

4

(;

4 1 Tl

Transporte.

Aprendizes de 1." classe a 90 réis

Ditos de 2/ dito

Pintores.

Mestre

Official de 1 / elasse . ,

Dito de 2." dita

Dito de 3/ dita

Aprendiz de 1." classe.

Dito de 2.» dita

Pedreiros e Oleiros.

Mestre

Official Pedreiro de 1.* classe

Dito, de 2." dita

Dito, Oleiro de 1." dita

Dito, de 2.* dita

Aprendizes de 1.* classe a 60 réis. . , . ,

Ribeirn.

Pangelino ' de 1." classe a 240 réis.

Ditos de 2." dita a 180 réis

Ditos de 3." dita a 150 réis

Aprendizes de 1/ classe a GO réis. . .

Ditos de 2." classe

Mestres e Operários cuja feria importa, segundo o Orçamento

de 1841, cm

'
I'^ pídavra anliquissima da índia i[iic corresponde á nossa
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Transpor/e

N. Ij. ]''sta despeza é calculada na
hypotliesc de não haverem fabricos ex-

íraordinarios com os navios da metró-

pole.

Comedorias aos Galés do exlincto Trem
do Exercito

^latcrial provável das cinco classes do
Almoxarifado

Fornecimento ao Exercito, Fabrica da
Pólvora, Hospital e mais repartições

(avís c Militares

Fornecimento provável dos navios da

Estação de Goa quando naveguem. .

Despeza exiraordinaria.

Para pagamento das ferias, c dos esca-

leres applicados ao serviço dos na-

vios de Portugal quando carecerem

de grande fabrico

Para pagamento dos soldos e equivalen-

tes das rações ás embarcações de
guerra de Portugal, c á Curveta Jn-

fanta Regente pelo termo médio dos

últimos quatro annos

Material para o fabrico das ditas em-
barcações

Mantimentos c sobrceelentes

Somma a despeza do Arsenal, c parte

do armamento naval

Desppza annval cm
mocila rio paiz

Em r^is fortrs

rernfins

.M:923

G:000

50:000

4:600

G:000

tg.

1 5:000

lí)3:6í)B

15:000

18:000

20

360:220

8:307^618

960JÍOOO

8:000iiÍ000

736/000

960/000

00

20

2:100/000

30:991/680

2:400/000
2:890/000

57:635/298

Somma exorbitante que nao está em proporção com os re-

cursos do paiz, e por isso o Governador Geral Conde das An-

tas mandou proceder áquclla reforma acima dita, donde rcsul-
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tou a reducrào do pessoal das ofíicinas do tanoeiros, pintores,

íunileiros, c corriciros ; a cxlincçào das orficinas do pedreiros

o oleiros ; a supprcssào da Secção addicicional de Artilheria,

ficando subsistindo a separação das suas officinas debaixo da

administração do Ajudante da Repartição do Exercito com o

Condestavcl, c a sua escripluraçào incorporada na do Almoxa-
rifado; a reducçSo dos salários dos artistas; a diminuição das

g^ralificaçõos do Intendente c seu Ajudante de Marinha, que des-

ceram a 1:800 e 720 xerafins cada uma, comprchendidos os

escaleres; e a supprcssào do Continuo da Intendência cujas

funcçòos (içaram sendo exercidas pelo Porteiro. No Almoxari-

fado, foi supprimido um Escrivão c dous Escripturarios c au-

gmentou-se um Amanuense, indemnisando-se lodos os desloca-

dos por esta reforma com um subsidio até serem admittidos

nas vagaturas. Estas suppressOes verificadas em virtude da Por-

taria daquello Governador de 29 de Novembro do mesmo anno

do 1842, produziram a economia de 42:231."* I.*° 40 réis, c

por isso ficou a despeza do Arsenal reduzida a 255:988." 3'^

20 réis ou 41:090S190 réis fortes, que ainda assim, é sobre

maneira gravosa para um paiz arruinado c exhausto; como
já havia reconhecido o Ministro Martinho de Mello c Castro es-

tranhando em 15 de Abril de 177 7, que a feria do anno ante-

rior montasse a 21 1.820." sem contar o que se despendeo com
as guarnições da Não Madre de Deos e Fragata Guia, nem
com todos os Officiacs do Corpo^ e Companhias da gente de

mar c Embarcações e Manchuas de Guerra sem haver algu-

ma Embarcação que se fizesse de ?iovo, ou se achasse no Es-

taleiro. * Que diria cllc á vista do Orçamento do anno de 184 1 !

Neste, nào figura o Construo lor, porque ello está residindo em
Damào onde ha os maiores Estaleiros da índia Portugueza, e

só vem alll quando algum vaso tem de fabricar. O Primeiro

Constructor que houve no Arsenal do Gôa foi authorisado por

Decreto de 24 de Abril de 1741, com 1:200 réis diários, que

* Por cslc Aviso, transcripto no fim da Memoria, se verá que foi

mandado dcmiuir, e processar o intendente pelos descaminhos, e

malversações da Fazenda Real,
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lemporariamcnlc dava esse logar de Mestre Conslructor da Ri-

beira a Joào Baptista de Iloudain.

Todos os Governadores da índia acharam sempre extraor-

dinária a despeza do Arsenal, c por isso raro foi aquelle, (|uo

niio procurou reduzi l-a propondo para a Corte, obtendo delia,

c mesmo resolvendo por sua própria aulhoridade muitas medi-

das a este respeito. * Os que ultimamente lhe íizeram notáveis

* A Synopse das providencias relativas ao Arsenal, juntas a esta

Memoria, é a seguinte por cujas leiras alfabéticas se poderá consultar

convenientemente ; a saber :

A— Provisão do Erário de 9 de Março de 1773, para serem cum-
pridas sem interrupção as ordens expedidas a respeito da ex-

tincção dos empregos, e os mercenários delles requererem im-

mediatamente a Sua Mageslade com os serviços por que ob-

tiveram as mercês, para o mesmo Senhor lhes defirir como
fòr servido.

B— Alvará de 28 de Abril de 1773, creando um Intendente da Ma-
rinha e Armazéns do Arsenal em lugar do Vedor da Fazenda
cujo emprego se abolia ; o qual Intendente assistirá também
na Junta da Fazenda como Ministro delia, vencendo o or-

denado annual de tresentos xeraíins pagos aos quartéis.

C — Impresso. Begimento do Régio Arsenal e Ribeira das Náos da

Cidade de Gôa, de Í3 de Julho de 1773 para que se observe

dahi por diante como inviolável lei.

D— Provisão do Erário do \.° de Fevereiro de 1774, ordenando

que o Intendente tenha inspecção na Fabrica da Pólvora, a

cujo respeito se dão varias providencias.

E — Conta do Governo do Estado de 20 de Janeiro de 1775, par-

ticipando ter-se pago ao Intendente o ordenado de três mil

xerafins por anno além do escaler, por parecer equivocação a

ordem dos tresentos que se lhe arbitraram.

F — Provisão do Erário de 23 de Fevereiro de 1776, mandando á

Junta da Fazenda que fizesse cessar os perniciosos conflictos

de jurisdicção entre o Intendente da Marinha, e os Comman-
dantes, ou Officiaes dos navios de guerra.

G— Provisão do Erário de 28 de Fevereiro de 1776, mandando
que os Officiaes nomeados para o Arsenal Real da Marinha,

vençam os ordenados que se declaram, em quanto não se

mandar o contrario, ficando desonerados de todos os encar-

gos que se pagam na Chancellaria, e outras repartições.

II— Aviso do 1." de Março de 177G, declarando que o Intendente
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córlcs foram: 1.", o Vice-Rei D. Manoel do PorUig^al, exlin-

guindo-lhc a Companhia da Ribeira Pequena, (juc era comraan-

não icm voto na Junta, mas deve ser ouvido por cscripto so-

bre os objectos pertencentes a Marinha.

I — Aviso de Í5 de Abril de mi para evitar os grandes descami-

ininlios da Fazenda no Arsenal, mandando devassar do In-

tendente, e que o Governador alli fosse uma vez por semana.

L — Provisão do Erário de 9 de Fevereiro de 1778, mandando que

não se vendessem objectos da Marinha sem ser ouvido o In-

tendente e resolução motivada da Junta da Fazenda.

M — ProTÍsuo do Erário de 16 de Fevereiro de 17 78, approvando o

ordenado do Intendente, e das fianças que deviam prestar os

Thesoureiros antes nomeados.

N — Provisão do Erário de 19 de Fevereiro de 1778, recommen-

dando que nenhum Ofíicial de Marinha embarace que os da

Fazenda vão a bordo dos navios de guerra jxissar mostras

;

nem se intrometiam na inspecção do Arsenal ou Armazéns.

O— Provisão do Erário de 2i de Fevereiro de 1778, approvando o

Assento da Junta sobre os capitulos 5.°, 8.", Stí." e 27." do
Regimento do Arsenal ; ordenando que no resto se execute o

dito Regimento.
V — Provisão do Erário de 26 de Março de 1778, approvando a

creação do lugar de Amanuense da Thesouraria dos materiaes

e petrechos de guerra, com o ordenado de vinte xerafins

mensaes.

Q— Provisão do Erário de 7 de Abril de 1778, augmentando o or-

denado do Contador do Arsenal com duzentos xerafins sobre

os 400 ditos que percebia, para vencer annualmente GOO xe-

rafins.

R — Aviso de 23 de Fevereiro de 1786, dando providencias sobre

a administração do Arsenal.

S — Provisão do Erário de 18 de Junho de 1791, ordenando a re-

messa das relações dos fardamentos e fardetas das Tropas do
Estado devidas até ao anno de 1789; dos pannos e fardamen-

tos que existem, c dos que vencem, para se regularem as re-

messas futuras.

T — Alvará de 3 de Junho de 1793, dando nova forma e regulari-

dade de serviço para os Armazéns de Guiné c índia, e Arse-

nal da Marinha de Lisboa, em que se extinguiram vários em-

pregos c crearam outros amoviveis ao Real arbitrio.

V— Conta do Governo do Estado de 7 de Dezembro de 1794, re-

ferindo o estado de desarranjo do Arsenal, e propondo que

o Intendente tenha voto e lugar na Junta, á imitação do do
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dada por um Alferes vencendo 276 xarafms annuacs, e linha

um Sargento, a 240 ditos, os Marinheiros a 120 xerafins, e

Rio de Janeiro, sendo este de Gòa, mais condecorado por ser

um dos Conselheiros do Estado, e substituir o Vedor da Fa-

zenda que era mais qualificado.

X— Alvará de 26 de Outubro de 1796, dando nova forma ao Con-
selho do Almirantado com os limites da sua jurisdicrão.

Z — Alvará de 12 de Agosto de 1797, estabelecendo uma nova for-

ma de Governo dos Armazéns da Marinha das Capitanias da
America, e creando para cada uma delias o lugar de Inten-

dente da Marinha com voto na Junta da Fazenda. E que foi

mandado executar em Gòa pelas Instrucções que a Junta da
Fazenda da Marinha de Lisboa, mandou cumprir em data de
b de Abril de 1799, e que servisse de Regimento ao Inten-

dente em tudo o que fosse compatível com o disposto no Al-

vará de 3 de Junho de 1793 promulgado para a arrecadação

da fazenda do Arsenal de Lisboa.

V —Aviso do 1.° de Março de 1799, mandando observar a respeito

da Marinha e Arsenal de Gòa as leis e ordens dadas para o
de Lisboa, tanto no militar, como no administrativo; e que
pelo Conselho do Almirantado, e pela Real Junta da Fazen-

da da Marinha se remeltiam as Leis e Estabelecimentos com
Instrucções sobre a forma e contabilidade do Arsenal, para

que tudo se pozesse em igual pé quanto dizia respeito á Ma-

rinha de Gòa.
V— Plano de 27 de Março de 1799 das gratificações por dia, e me-

thodo para se regular a mesa dos Commandantes, Officiaes,

e mais pessoas, abonando-se a cada praça uma ração do porão.

A -— Instrucções de 5 de Abril de 1799, expedidas pela Real Junta

da Fazenda da Marinha ao Intendente da Marinha de Gòa.

jj — Provisão do Erário de 8 de Abril de 1799, mandando que o

novo Intendente, o Chefe da Divisão Diogo da Costa de
Attaide Teive, tivesse voto na Junta, da mesma forma que se

praticava com os mais Intendentes da Marinha dos Domínios
Ultramarinos do Brasil.

c — Provisão do Conselho do Almirantado de 30 de Abril de 1799,

expedindo ordens, c leis militares relativas á Marinha, man-
dando-as executar.

D —Aviso de 12 de Agosto de 1799, mandando proceder a um In-

vcnlario de tudo quanto existisse no Arsenal no 1." de .Ja-

neiro de 1800; assim como de quanto se julgava necessário

de fardamento, armamento, e arlilheria, remettendo-sc todos

os annus uma cópia do tjuc existisse no primeiro do anho ; o
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os Grumetes a 96 ditos, sem determinado numero, cuja admis-

são era feita indistinctamente pelo Vicc-Rci, Junta de Fazenda

que se consummio, e entrou, c o que resta para o anno se-

guinte; notando-se o que falta em cada fortaleza, c o que se

necessita para ella.

E_ Portaria do Governo do Estado de 14 de Fevereiro de 1800,

para que a Junta da Fazenda do Estado exerça toda a juris-

dicção que Sua Magestade delegou á Real Junta da Fazenda

da Marinha que mandou crear, e que se ponha logo em exe-

cução tudo quanto se determina na Carta de Lei e Regimento

citados.

1, —Portaria do Governo do Estado de li de Fevereiro de 1800,

extinguindo a Mesa com que se assistia aos Commandantes

das Fragatas, e mandando pagar ao Capitão de Mar e Guerra

Commandante para a sua mesa a gratificação diária de oito

xerafins, e a de um xerafim e cincoenta réis a cada um dos

Officiaes a quem era concedida a mesa, e tudo conforme a

Real determinação citada.

,. __ Provisão do Erário de 27 de Março de 1800, ordenando que ao

Chefe da Divisão Diogo da Costa de Atthaide Tcive, nonjeado

Intendente com soldo de embarcado sem comcdorias, se

preste todo o eificaz auxilio para que se consigam os interes-

ses da Real Fazenda, fazendo observar a esse respeito as Or-

dens c Instrucções.

li —Aviso de 18 de Abril de 1800, declarando não ser da intenção

de Sua Alteza Real innovar cousa alguma a respeito do que

representou Diogo da Costa, provido no lugar de Intenclente

da Marinha ; nem que lhe resulte diminuição da considera-

ção do «eu Posto.

i —Provisão do Erário de 6 de Maio de 1800, para ser pago o hi-

tendente Diogo da Costa da mesma forma que o foram os

seus antecessores, segundo o Decreto de 27 de Março de 1798,

relativo á expedição das ordens para que as Juntas da Fazen-

da das Capitanias da America e Ilhas pagassem aos Intenden-

tes estabelecidos pelos Alvarás citados e já remcttidos.

L —Conta do Governo do Estado de 12 de Maio de 1800, partici-

pando a execução das sobreditas ordens, e Leis Militares ex-

pedidas pelo Conselho do Almirantado, assim a respeito das

graduações, como dos uniformes, economia, c serviço, do mes-

mo modo que se pratica em Lisboa.

M —Conta do Governo do Estado, de 20 de Março de 1806, parti-

cipando as providencias dadas em Goa sobre a economia e

administração do Arsenal, cm que linha passado para a Cun^
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ou Inlcndcnlc ; e ()Oii(lo os Pangeliiis lodos ás ordens do Palrào

Mór. Depois dcsle o Bário do Candal, emprcndeo tamhcm í'a-

zer-lhe reformas, que a sua inesperada morle retardou, tendo

comtudo indicado o plano delias. 2." O Governador Interino Lo-

pes de Lima, que em Portaria de l l de Setembro de 1841,

conforme aquelloutra do Ministério da Marinha de 11 de

Março de 1839, ampliou e levou á execução o plano do seu

antecessor. 3." Finalmente, o Governador Geral Conde das An-
tas, deo-ll)C aquella org-anisaçào (jue actualmente tem, que aca-

ba de vèr-se, e pela qual se fizeram os Orçamentos dos annos

seguintes, até ao deste de 1850, para 1851, abaixo transcripto.

Porém, para nada se ommittir do que respeila a este impor-

tante estabelecimento, ainda aqui se epilogará o antigo Regi-

mento do Régio Arsenal^ t Ribeira das Náos da Cidade de

Goa, mandado executar por Alvará de 13 de Julho de 17 73,

o qual se acha comprehendido no sexto volume do Si/sUma

dos Regime7it05, e é o seguinte :

Eu Eílieif. Faço saber aos que este Alvará virem, que

havendo tido certa informação das prejudiciaes desordens com
que depois de muitos tempos se arruinou cada vez mais de

ladoria Geral tudo quanto era do expediente da Contadoria

do Arsenal, segundo o disposto nos Alvarás tle 3 de Junho
de 1793, e t>G de Outubro de 1790.

N — Provisão do Erário de 18 de Março de 1807, para que se con-

serve a união da Contadoria do Arsenal com a da Junta, c

assim continue a observar-se em quanto se não mandar o con-

trario, e não se conhecer se ha inconvenientes.

o — Aviso de 31 de Maio de 1810, para que se não laça despeza no
Arsenal sem ser por Portaria do \ ice-Kei ou ordem da Junta,

e assim continue: que se introduza a maior economia no Arse-

nal da Marinha, e se remetia annualmente para a Corte um map-

j)a por onde conste a despeza que se fez, e por ordem de quem.
p — Provisão do Erário de 31 de Janeiro de 1828, mandando escu-

sar os requerimentos de vários pertendentes e empregados do
Arsenal, que pediam augmenlo de ordenados,

g — Provisão do Erário de 28 de l''cvereiro de 17 7C, mandando es-

tranhar á Junta o arbitramento que lizera dos vencimentos

aos emprej^adob, muadandolhc o numero dcllcs, e seus or

dcnados.
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mrno cm anuo o nicu Régio ÀrscnaU c Ribeija das Nãos da

minha Cidade de Goa : Eprocura??do que a todas as Reparti-

rdes do Governo deita se estendam os e/Jeitos da minha Real,

e vigilante providencia, especialmeiite pelo que pertence ao so-

bredito Arsenal, e. As sobreditas Ribeiras : Hei por bem, e me

praz, que no Governo delle, e delias se observe daqui em diante,

como inviolável Lei, o Regimento, que sou servido dar-lhes,

feios Capitulos seguintes :

Este Ululo comprelicndc 37 capítulos, adiante dos quaes

Jia o Regimento para o Thesoureiro encarregado da receita e

despeza do dinheiro, e mantimentos do Arsenal Real da Ma-

rinha de Goa, com 1 4 Capitulos, e compreliendendo lambem

outros 22 relativos á despeza e receita dos mantimentos. Em
seguida a este lia G Capitulos do Regimento para o Thesou-

reiro do Arsenal de Gòa, encarregado das matérias, e mate-

riaes da Ribeira das Nãos, e armamentos, c petrechos de

guerra ; aos quaes ainda se referem 13 Capitulos relativos aos

maleriaes e mais armamentos, e petrechos de guerra.

Depois destes, seguem-se 8 Capitulos do Regimento dos Es-

crivães do Arsenal de Gòa ; 5 ditos do Regime?ito do Conta-

dor do Arsenal; 6 ditos do Regimento do Executor do Arse-

nal; 5 ditos do Regimento para os Escripturarios do Arsenal;

o Regimento para o Porteiro da Casa do Despacho do Inten-

dente da Marinha; os Regimentos para os Continuos; para o

Aj)ontador da Ribeira
;
para o Porteiro ;

para os Guardas da

Ribeira; para o Guarda pregos; para o Mestre da Ribeira;

j)ara o Assento e pagamento da gente de mar, das embarca-

ções Reaes ; para os Galés ; e o Regimento qae hão de obser-

var os Capitães de Mar e Guerra, primeiro Piloto, ou outra

qualquer pessoa que embarcar, commandando as Fragatas de

guerra, Manchuas, ou qualquer outra embai cação da Coroa

no Estado da índia, etc.

Esta serie de Regimentos parciaes, forma o Regimento ge-

ral encabeçado no Alvará acima referido, coberto no fecho de

todos clles com a assignatura de ElRey.
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CAPITULO 7/

DESPEZA DE MARINHA.

Artigo T) 1
."

Officiaes d'Armada cm Convnissão.

I Capitão de Fragata Graduado :

Soldo
1 Capitão Tenente, servindo de Intendente de Marinha :

Soldo

Cratificação

Escaler

Priíneiro Tenente, Ajudante da Intendência :

.Soldo 1 :80() O 00
ííratificacào 720 O 00

Escaler /. 7H0 O 00

Segundo Tenente :

Soldo I:f550 O 00

Comedorias 920 O 00

<ATa e rações 182 2 80

Segundo Tenente, Engenheiro Constructor, 1." Constructor na-

val :

(íratificaeãxj

.Segundo Tenente, Constructor Pratico :

Soldo,..., 7 50 O 00

Comedorias 920 O 00

Cera e rações 182 2 30

N. U. Esta somma vem assim no original impresso; que

julgo errada ; e não me resolvi a muda-la, para não alterar o

resultado final.

1 Guarda Marinha

:

Soldo
1 Commissario da Curveta Gõa :

Soldo ...=.=.. = .. = ,. =



171

xirufins
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Transporte

AuTioo 52."

Arsenal de Murinha e Exercito.

Secção 1."

Intendência.

I Inlcn Icnle do iMarinha

l Ajudante do dito '

Escrivão í»00 O 00
Escripturario, Archivista 480 O 00
Amanuense 288 O 00
Porteiro 2i0 O 00
Escreventes a 120 xerafins 240 O 00
Continuo 144 O 00

Secção 2/

Almoxarifado.

Almoxarife e Pagador 1:440

Fieis a 240 xerafins 720
Escrivães a 680 ditos

,
1 :360

Escripturarios a 480 ditos 1:1)20

Amanuenses a 240 ditos 480
Porteiro 200
Escreventes a 1 20 xerafins ííOO

Serventes a 144 ditos 570

Secção 3."

Arsenal.

Primeiro Porteiro

Segundo dito

Amanuenses a 2lG xerafins

l\itrão dos Galés

Guardas a 180 xerafins , . . ,
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xcrofins tg. xtrafins tg.

3C:811 38

rt'is fortes

5:5)15(^987

9.909^ • ^í (/ «^ 00

7:296 00

2:372 O 00

36:811
j

3 38 5:915^987
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Transporte. . .

Sccíão 4."

Ribeira.

41
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xernfiiis t'j. xcrafins tg. ts,
j

réis for fcí

36:811 3 38 1 b:9l5|987

2:580 00

31:06: 00

20:000 00

1:200

36:811 3 38
I

5:9ir3jÍ987
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Transporte

Escripturario 400 (') 00
Fiel 240 O 00

Artigo ••t'i.''

0[ficiaes da cxlincta Marinha de G6a.

Capitão Tenente

:

Soldo GOO O 00
Maioria 3(íO O 00

Commissario de Frafi^aia

Primeiros Pilotos a 320 xerafins

Segundo dito

Aspirante de Piloto

Piloto Mór da Barra

Ajudante do dito

AnTiGt) -Vi."

Novas conslrticçòes}

Secção 1/

Amanuense
Servidor dos Armazéns
Fiel ,

* Acerca de conslrucções é bom saber-se, apezar do muito que

belleza, c boas qualidades, e mesmo em innovações. Os primeiros

tuguezes, trazendo essa moda da China IVrnão Peres em 151(!, assim

boa lembrança de lhe duplicar o forro, como assevera Uarros na sua

por vtr esle bom uso aos chins lançou lapes ás náos^ e navios que levou

do corpo da não. O qual lapes é um forro de taboado delgado que se

cintas já onde o mar não chega ; e entre este taboado novo e o debaixo

da náo^ com que a t/d)oa de cima se gruda com a outra debaixo. E de

per cima, a qual coinposirão c tão proveitosa ao taboado., que o busano

pedra.

2íO
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xerafins

1:840

830

Uj.

960
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Secção 2/

Para continuação dos trabalhos das Curvetas em construcção. .

.

AnriGO o 5.°

Despezas diversas.

Adianiamento, comedorias e ajudas de custo, e passagens aos

OíTiciaes militares, e aos Empregados civis, e ecclesiasticos,

que vão e vem da metrópole para estes Estados, e delles para

os Estabelecimentos de Damão, Dio, Macáo, Timor. etc. . . .

,

Artigo 5C.°

Despezas pagas por conta do Governo de Moçambique

Somma pois a despeza da Marinha

Quer dizer, carrega a Marinha de Gôa, quede direito nào

tava parte das rendas daquelle paiz, quando apenas lhe cabe

de provimento, de Fazenda, de Apito, e três Viuvas pensionis-

dita, do Estado da IndÍ9, custa-lhe pelo Orçamento de 1850,

quanto é preciso para o diminuto fornecimento da Curveta In-

Castro de dez caronadas, Fallêa Illustre Zargo de seis ditas

;

praças de Damão e Diu, com duas peças de rodizio e quatro

tence ao Exercito, ou aos Tribunaes Civis.

Para supprir o serviço daquelle Departamento Naval extin-

para Moçambique e Gôa
;
porém o seu pequeno numero nào

armado e tripulado incompetentemente cascos impróprios, e do

tes de Commissào. Este systema de Estações, que tão proveitoso

Estação de Gôa se reforçasse com uma Curveta e dous Brigues

tacamentos e armamentos dos pequenos vasos cruzadorcs de

de Timor e Solor. De outro modo, e como até hoje tem acon-

tes pontos, sem nexo nos seus movimentos, e independentes do
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xerafms
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e Canará invernando em Goa, apenas servirá o mesmo syste-

ma para favorecer alguns ditosos que ficam em terra gosando

as vantagens de embarcados durante os longos fabricos dos seus

respectivos navios, ou á espera de outros
;
perdendo a joven-

tude maritima os hábitos e destreza dos exercicios náuticos, e

a marcialidade filha da disciplina e attitude bel liça dos navios

de verga dalto e em campanha. As Curvetas Infante D. Mi-

guel^ e Elisa desfizcram-se na índia ; o Brigue Tejo talvez nào

volte a Portugal, o Villa-Flor fez uma despeza enormissima ; a

Fragata D. Pedro demorou-se alli dous annos para virar de

querena, e está condemnada ; e os Ofíiciaes de todas estas em-

barcações estiveram n'um ócio pouco útil ao Estado, ou de-

ram-se ao commercio, incompatível com a Índole, nobreza, e

rigidez da vida militar. Quanto ao magnifico Arsenal, parece

que foi coevo da fundação da Cidade, pois nenhum historiador

menciona a época do seu estabelecimento. Antes da conquista,

existia onde ora está, e por elle foi a mesma Cidade entrada e

as suas portas abertas a AfFonso dAlboquerque ein 25 de No-

vembro de 1510, segundo escreve Barros que diz assim :

A Cidade^ fera quão pouca gente era a 7iossa, tinha só-

mei}te mu combate^ que era feia farte da ribeira^ onde as nãos

estavam varadas : ao longo da qual ribeira ficava uni fanno
de muro, que tinha huma porta fera o serviço delia, a que

agora cJiamani de Sancta Calharina, em memoria que no dia

que a Igreja solemniza a festa desta Santa fer cila entraram

os 7WSS0S a Cidade. A qual ribeira fcava fechada com huma

estacada de madeira 7nui grossa entulhada fer dentro, e re-

batida á ma?ieira de vallo, que começava ju7ito das náos que

ellcs tinham em estaleiro, e hia correndo ao longo da fraia

;

e tanto que enfiava a forta que estava no muro fer que a

Cidade servia da Fàbeira, fazia alli um cunhal á maneira de

baluarte bem entulhado de terra, e tor^iava correr outro lon-

gor mui comprido de estacada, que Ida fecliar em cima no

muro, ficando a porta da serventia, que dissemos, mettida

dentro desta estacada. De maneira, que como as casas da Ci-

dadefcavam dentro dos juuros de fedra e cal, que ella tinha,

assi as vãos dentro deste circuito do muro, e estacadas, sem



181

haver mais serventia pêra o mar, que per entre as proas das

nãos, que pêra quem per alli quizesse entrar, /icavatu etn lu-

gar de torres Porque sentindo os Mouros de noite que

os nossos navios tomavam este lugar, acudiriam alli com al-

guma força pêra desabafarem os lugares debaixo, onde Af-

fonso de Alboquerque queria desembarcar, repartido per esta

maneira em duas partes. Elle havia de sahir ante de chegar

á tranqueira, e ir per fora delia té encavalgar o alto junto

do muro per ser ladeira acima, e trabalhar per tomar a

porta, a que ora chamam de Sa7icta Catharina, pêra entreter

os Mouros de dentro da Cidade não sahirem apular os dejóra

da ribeira, e estes não se pudessem acolher pêra dentro, com

que os Capitães, que elle mandava que tomassem a terra da

ribeira, ficassem senhores delia per causa das nãos que elle

queria queimar O outro corpo de gente, que ordenou

commetter d entrada da ribeira, repartio em três partes, uma
que seria de tresentos homens, sahiria em baixo a respeito do

sitio da Cidade, e pouso das nossas nãos, na qual iriam estes

Capitães, Ordenou mais Jffonso de Alboquerque, que

os Mestres de algumas nãos, de que o principal a quem com-

petia o governo delles era Antão Vaz, e certos bombardeiros

com seu condestabre fossem nas costas desta gente de armas,

e com muitas rocas defogo, e artifcios deite queimassem as

??áos que estavam em estaleiro, com tal teíito cjue não com-

mettessem esta obra senão quando vissem que os nossos se

tornavam recolher aos bateis : porque em quanto lhe Dcos

desse victoria, não queria que o fizessem, por causa de lhe fi-

carem as nãos salvas, que elle muito estimaria Peró

depois que elles na alvorada da manhã ouviram trombetas em
três ou quatro partes, na jibeira, e pela costa acima, que

eram as de Affonso de Alboquerque, não sabiam o?ide accu-

dir, té que a claridade da manhã lhe mostrou que a ribeira

era entrada dos nossos Porém depois que elle vio o pczo

da gente que carregava sobre elle por se recolher, vindo agui-

llioada de alguns Capitães nossos que a perseguia, não apode
mai^ entreter, e por segurar sua pessoa dentro dos Mouros,

dando a ribeira por arrombada de todo, recolheo-se pola porta
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da Cidade já com uma lançada no rosto Eram neste

tempo á entrada desta porta Diogo Fernandes ^ de Béja^ D.
Jeronymo de Lima^ Gaspar Cam^ António de Souza,, João Lo-

pes SAlvim, Simão Velho, Antoriio Vogado, Vasco d'JJonseca

Francisco Coelho de Viseu, e Fradique Fernandes, o qual ain-

da que nesta relação seja o derradeiro, elle foi o primeiro que

entrou pela porta vivo ; em premio da qual entrada Jffonso

de Alboqucrque lhe deo a capitania de um Bergantim, e El-

Rey Dom Manoel o tomou por seu criado E darido nova

D. João de Lima que seu irmão era morto, acudio a elle, e

chegando onde o achou arrumado ao muro vasando o sangue

com a vida, disse-lhe D. Jeronymo: Adiante, senhor irmão,

não é tempo de deter, que eu em meu logar me fico. Na qual

affronta que os nossos padeciam, chegou Pêro d'Afonseca com

alguns homens que comsigo levava, que foi causa delles toma-

rem fôlego té que com a vinda de Vasco d'Afonseca, Men-

daJf'o7iso, Gaspar Cam, e outros, que se ajuntaram em um
corpo, áforça deferro levaram os Mouros ante si té chega-

rem a um terreiro defronte das casas do Sabayo, que fora

senhor da Cidade Affonso de yílboquerque neste tem-

po não estava ocioso, por que não somente teve muito traba-

lho em subir costa acima um bom pedaço por encalgar o alto ;

mas ainda quando chegou á tranqueira achou quem lha de-

fendeo um pedaço , té que veio ter com elle um gru-

mete em cima de hum cavallo que houve dentro na Cidade de

hum Turco que mataram, pedindo4he alvicera que a Cidade

era entrada. E como Ajfonso de Alboquerque o conhecia por

ser diligente em seu mister, e ás vezes gracejava com elle,

respondeo-lhe : Bem te entendo, a cavallo vens, que queres, ser

cavalleiro da terra ou do mar? Eu me vou trás tua palavra,

e tu toma esta de mim para te accrescentar, ou a cavalleiro

ou a marinheiro, qual tu quizeres. A chegada do qual Gru-

mete tanto alvoroçou a gente, que a 7ião podia entreter, e

quasi mis empurrando os outros, chegou ao terreiro onde Ma-
noel de la Cerda em cima de outro cavallo acubertado de um
Mouro que matou o veio receber com palavras dignas daquelle

lugar e acto. E como elle vinha lavado todo em safigue da
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frechada do rosto, trazendo ainda o ferro com 'parte da aste

nelle, e fer outras partes outras ; vinha tão ge?itilhomem nos

olhos daquelles, que trazem os seus postos 7ios actos da honra

que começou Affonso d'Alboquerque de o louvar, e assi aquel-

les que o vieram receber tinto o corpo em seu próprio sangue,

e as armas na dos inimigos .... Ganhada esta Cidade em

dia de Santa Catharina (como dissemos, á custa das vidas de

quarenta e tantos dos nossos, em que entraram as pessoas

notáveis já nomeadas^ começou Affonso dAlboquerque enten-

der na cura dos feridos, dos quaes nãofazemos relação por

serem tantos que fariam um grande catalogo. Basta saber,

que não houve nobre sem ficar por assignalar de quanto pe-

7Ígo passaram., somente a maior parte dos que acompanharam

Afonso d^Alboquerque 7ião receberam tanto danmo, por não

se acharem no conflicto da primeira entrada E assim

acharam muitos mantime^itos, e grande munição de artilheria,

pólvora, e enxárcia pêra as ?iáos que estavam no estaleiro, as

quaes, se Affofiso d'Alboquerque não provera, foram queima-

das pelos mestres, e bombardeiros, que mandou a isso

E verdadeiramente se elles o fzeram, 7ião sóme7ite as 7iáos

foram queimadas, que Aff'o7iso d'Alboquerque muito sentia,

7nas ainda fizeram tanto clam7io aos nossos, como aos Mouros;

porque como o lugar entre ellas, era de muitas voltas e aco-

lheitas, allifoi a maiorfaria, e por isso se ofogo lavrara cm
as nãos, também lavrara 7ias pessoas. Assi que em todo este

feito, por ser 7iiais gloriosa a victoria delle, Deos inspirou 7io

animo de Affonso d'Alboquerque pêra ma/idar os mestres que

tivessem tento 7io queimar das 7iáos, por quão perder um tão

grande despejo como ellas foram, que elle muito estimou, pela

necessidade que havia delias, etc.

A grandeza que o Arsenal tinha naquelle tempo era a

mesma que hoje tem, e pôde avaliar-se pelos despojos que alli

se encontraram: quare7ita 7iáos grossas, vinte e seis bergatins

efustas infinitas; 7ios almazens, quarenta bombardas grossas,

cincoenta e cincofalcões , duzentos espi7tgardões, muitos pilou-

ros, pólvora, breu, alcatrão, azeite, aço,ferrOy cobre, e mui-

tos outros effeitos, tudo preparado, pelo Sabaijo, pai de Sa-
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haim Dalcão^ fera fornecimento de quarenta velas grossas e

dezeseis bergantins^ com que queria deitar fora da índia aos

Portuguezes. Esta grande fabrica foi completamente reduzida a

cinzas na noite de 9 de Junlio de 1753, com muitas embar-

cações que estavam na praia, porém dentro de poucos annos

restaurada ; e já tinha sido theatro de outro grande incêndio,

promovido pela chamma de um foguete lançado em honra de

S. João na véspera do seu dia, no anno de 1555, ardendo nessa

occasiào seis Galeões Reaes, quatro Caravelas e duas grandes

Galés. O primeiro nome que recebeo dos portuguezes foi Ri-

beira^ Ribeira das Armadas^ Ribeira das Náos, e finalmente

Arsenal da Marinha^ como se lhe ficou chamando depois do

Alvará de 28 de Abril de 17 73 que o reformou.

Vários Governadores quizeram abandonallo e criar outro

em Mormugào, e até na Agoada, por ser qualquer destes sitios

próximos do moderno ancoradouro, e ficar o estabelecimento ao

alcance dos navios para seus reparos e soccorros ; e ao Vice-Rei

D. Manoel de Portugal inculcaram-lhe Pangim, fundando-se

naquella conta do Marquez de Alorna para a Corte que diz :

Próximo da Igreja de Pangim se acha um terreno espa-

çoso, e da maior vantagem que se pôde desejar, para que no

caso que os inimigos entretii em Goa, 71110 possam presistir

nella ; tem uma exphuiada natural por todas as partes igual-

mente dominante a todo o paiz circumvisinho sem padrasto al-

gum, que lhe possa se?'vir de ataque ; termina-se nelle a ponte

de Pangim ; efeito um pequeno reducto na testa delia, em

Riba??dar, e outro nofm, será impôssivel que os inimigos pos-

sam penetrar ; por um lado desta ponte a defende um cau-

daloso rio, e pelo outro um terreno inundado e cortado de sa-

linas : está perto da barra, por onde podem vir os mantimen-

tos ; naquella podem as embarcações maiores e menores estar

seguras e abrigadas de toda a tempestade. Depois que conheci

aquelle terreno, assentei que elle era o único e verdadeiro re-

ceptaculo das forças de Goa, se o inimigo a invadisse ; e que

não poderia presistir nella sempre que nos mantivéssemos na-

quelle sitio ; o que bastará para lhe fazer perder as esperan-

ças de senhorear-se nunca desta capital. Porém todos elles es-
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tremeceram diante do medonho quadro de ruínas que de tào

collossal demolliçào viria a resultar, cuja despeza junta á do

alça mento do novo edifício absorvera uns poucos de annos de

rendas publicas. Este receio de destruir sem criar, garantio a

existência do Arsenal de Gôa, que a Junta da Fazenda por As-

sento de 31 de Janeiro de 1839 quiz transferir para a Agoa-

da
i

e que nào obstante as vantagens indicadas para o seu

abandono, merece conservar-se por outras conveniências, além

daquella de ser um padrão do poder, politica, e estado social

dos Portuguezes desde o decimo quinto século. Com effeito, um
povo que edificou tão grandiosas cidades na quarta parte do

mundo, que ergueo tantos templos magníficos è fortalezas for-

midáveis pela Africa e pela Ásia, e tem na índia tantas provas

da sua filosofia nas ordenanças governativas e documentos offi-

ciaes, nào retrogradaria aos últimos gráos da escala da civili-

saçdo, nem ao estado dei gnominia que lhe attribuem os seus

detractores, sem que uma revolução fisica o separasse do resto

do globo, ou que elle deixasse de existir independentemente

por muitos annos. O Arsenal, quasi três legoas longe da Foz

do Manclovim^ não pôde ser atacado por força estranha, sem

que todo o paiz seja subjugado. Embora a velha cidade que o

abrange por três lados se abandonasse por insalubre, a sua po-

sição militar é importantíssima, quer pela estructura do terre-

no, quer pelos reductos, muralhas e fossos de que a cercaram

os Vice-Reis D. Antão, e D. António de Noronha *
; e por isso

* Para as obras da fortificação da Cidade foi imposto o tributo

de um por cento em tudo que nella entrasse, no tempo de D. Antão

de Noronha, o qual para o obter sem repug^nancia do povo convocou

a Camará ou Senado, e este ouvio os cidadãos activos, e lavrou-se

um contracto por tempo limitado, que todos approvaram. Não se

tendo as obras concluído no praso marcado, e querendo o segundo

successor de D.Antão, D. António de Noronha, em 1571, dar-lhe

fim, procedeo-se a novo contracto que foi acceito, e sanccionado a

aprasimento do povo, precedendo aquelle dito chamamento. Em 1601

quizeram os Vereadores, que ElRei lhe permittisse renovar o tributo

para se fazer nova Alfandega, e um Terreiro começado por Mathias

de Alboquerque, bem como um aqueducto, declarando que o povo

se prestava a pagal-o, reconhecendo que a Fazenda de ElUci a quem
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deve opporiunamente ser occupada como centro bellico, e o

seu Arsenal conservado. * A muralha, posto que abatida em
partes, é susceptível de reparo, e quando não se restabeleça com
toda a solidez, os alicerces e as mesmas ruinas servirão de es-

carpa ás fortificações de campanha que o tempo exigir. Ella

ainda conserva lanços de cortina pelo Nordeste e Este da ilha,

continuando os seus vestígios até ao oiteiro que fica pelo Sul

do Convento dos Agostinhos em cujo mamillo apparece o ter-

rapleno de uma bateria, e segue á Casa da Pólvora, onde o

fosso e ponte são restauráveis, percorrendo um disco de nove

milhas, com duas e meia a três de diâmetro. Quando porém,

se adoptasse o ponto de Pangim, para receptáculo das forças

poríuguezas na Ásia, em menoscabo de tantos triunfos que,

no decurso de três séculos, abonaram a excellencia estraté-

gica do outro marcado pelo grande Capitão Luzitano e por

elle ganho heroicamente, nunca as antigas posições se deve-

ram abandonar, nem deverão despresar, porque entregues a

inimigos expertos, talvez lhe dem para sempre a posse do ter-

ritório.

Pelo Regulamento da Capitania do Porto de Goa, criada

por Portaria do Vice-Ftci D. Manoel de Portugal de 30 de

Agosto de 1829, estavam suppridos os inconvenientes resultan-

tes da remota situação do Arsenal, pois que estabelecia na

Agoada os meios de accudir aos navios surtos no mesmo an-

coradouro, ou que por força de travessia garrassem alé enca-

lhar, bem como aos surtos em Mormugão. Esta providencia

lembrada pelo Intendente Soares d'Andrea e desenvolvida por

uma Commissão de peritos, conservando-se nos termos sanccio-

isso competia andava tão alcançada, que apenas com muito custo ac-

cudia ao ordinário das Armadas, Com aquelle tributo se havia con-

cluído também o Portal da Fortaleza e o palácio dos Vice-Ueis da
banda do mar, feitos todos de pedra preta, por ordem do Conde Al-

mirante.

* Depois de ter escripto o que digo acerca da conservação do
Arsenal e posição da cidade de Gòa, fallei com o Sr. Conde das

Antas, cuja aptidão e perícia militar são conhecidas, e S. Ex.* fez-me

a honra de concordar comigo a este respeito.
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nados também pelo Governador Interino Lopes de Lima, poderia

obstar a qualquer incúria ou desgraça como as que levaram a

Fragata Princeza a desfazer-se na praia de Gaspar Dias. Os

soccorros por agoa poderão conduzir-se, do Arsenal a Pangim,

debaixo de todo o tempo e mar; porém, quando aquelle exis-

tisse nesta povoação, nunca elles avançariam para baixo dos

Reis, ventando O. duro. E assim tanto faz que os barcos lar-

guem de duas, como de três legoas, o caso está que elles pos-

sam romper os escarcéos, e caminhar para a barra nos gran-

des vendavaes, o que é impossível, senào partirem de barla-

vento das restingas que lhe obstam a navegação. Foi a isto que

os Officiaes de Marinha attenderam, coUocando os escaleres,

barco de coberta, ferros, viradores, e mais accessorios em Sin-

querim e Mormugão, como se pode ver no mesmo Regulamento

appenso á Memoria. Para facilitar a passagem dos grandes na-

vios de 800 a 1:000 toneladas, para cima do Banco, e de Pan-

gim ao Arsenal, havia antigamente Chatas que perfundavam o

alveo do rio, sendo indispensável que ellas continuem a fazer

este serviço, pois ha sitios onde o lodo o torna intransitável

para embarcações maiores que Palas de dous mastros até 200

toneladas de porte. O Governador Francisco da Cunha tinha

mandado construir em Damão no anno de 1786, á custa das

Communidades Agrarias, um Langabote e quatro Chatas para

o fim de limpar a parte do rio próxima ao Arsenal, onde já

nesse tempo as Fragatas chegavam com difficuldade ; mas sen-

do rendido ficou esse projecto sem eíTelto, assim como outro

que imaginara o Barão do Candal para obstar ao pejamento do

rio onde se lançavam os lastros á vontade de cada um. Provi-

dencia esta que a final ficou commettida ao Intendente a quem

competia como Capitão do Porto.

Para indicar o movimento delle, ha Telegraphos nas em-

minencias de Mormugão, e da Agoada donde se transmittiam

os signaes para o Forte dos Reis, e daqui para um citei ro da

Província de Bardez, chamado Malim da margem opposla ao

palácio do Governo, e hoje para o Cabo e oiteiro de Pangim,

de que já se deu noticia no Capitulo antecedente ; c para de

noite ha um farol, também já descripto, e havia antes da sua
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reforma certa illuminaçào de fachos, entretidos por estopas en-

sopadas em azeite.
*

O registo dos navios, que deve ser feito por Ofíiciaes da

Capitania do Porto quando esta Repartição estiver montada,

nos termos indicados no plano que D. Manoel de Portugal

mandou organisar e pôr em execução como dito fica, e cujo

anterior estabelecimento ficou meio provisório no governo in-

terino de Lopes de Lima, que lhe reconheceo a utilidade e pa-

recia querer dar-lhe maior desenvolvimento, está do modo an-

tigo commettido aos Ajudantes das Fortalezas que dominam
os ancoradouros, havendo para este fim escaleres fornecidos

pelo Arsenal e que figuram na despeza da Marinha. Esta Ar-
ma que parece absorver a oitava parte das rendas da índia (níío

incluindo o armamento naval ommittido no Orçamento de 1 850)
ficou reduzida á maior nuUidade, pois que até as Falléas e

Batelões de Damào e Diu que annualmente se expedem para

Goa, são commandados por Officiaes do Exercito, hospedes na

arte de navegar e estranhos ao serviço de bordo, trazendo com-
sigo pilotos encarregados das Derrotas. O seu Arsenal possuia

no anno de 1832 as bôccas declaradas no mappa seguinte :

' Por Portaria de 20 de Novembro de 1841 foi regulado o ser-

viço do Farol de rotação da praça de Agoada, e determinado o nu-

mero de seus empregados, que ficaram sendo um subalterno de Ve-
teranos Administrador, três faroleiros e dois galés. Pelo § 3." da ci-

lada Portaria, estes individuos vencem uma gratificação além dos
seus antigos soldos, a saber : a do Administrado!^ será sempre aquella

que unida aos seus soldos^ faça o vencimento de um Official de igual

patente do Exercito em ejfectivo serviço. Os faroleiros terão^ além dos

seus acfuaes ordenados, seis xerajins mensaes ; e os serventes percebendo

unicamente seis até oito xerafms por mex : sendo porém algum destes ga-

lés^ vencerão o que se acha estipulado pela Repartição do Arsenal.
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vincia . uma grande escacez de meios affligia o Governador D.

Manoel da Camará no anno de 1822, quando tinlia de armar
a Fragata Salainandra, e lhe faltava o tonelame para o porão

delia, que alguém propunha fornecer de Bombaim a troco de

seis peças de bronze inúteis, despresadas no cães de Agoada
;

mas o seu coração patriota, que se revoltou com a idéa de en-

tregar a estrangeiros, artilheria com as Armas Portuguezas,

levou-o a manda-las para bordo da Charrua Magnânimo^ que
regressava a Lisboa, e a pedir ao Commandante deste navio,

animado do mesmo espirito (com risco até da Equipagem que

poderia ser victima da sua falta) o numero de cascos equiva-

lente ao valor do bronze, só para aíTastar do paiz a possibili-

dade de uma similhante especulação. E deste modo conciliou a

honra nacional com as urgências do momento, imitando assim

o nobre proceder do Conde de Sarzedas a que n'outro logar já

alludi. E com sobeja razão deo este passo, e deviam da-lo to-

dos os Governadores, até para conservar as ditas peças como
monumentos artisticos, fundidas no mesmo Arsenal de Goa,

por Francisco Dias no anno de 1580.
*

* § 28." da Carta de Officio de 12 de Janeiro de 1590 escripta

ao Vice-Rei Mathias de Albuquerque : «procura que se façam muytas,

fundições de artilharia, nesse eslado, por se a Ver : mostr. muita para

as armadas e fortalezas dela, e que por mais que se faça não podes

deixar, de a Ver sempre muita falta delia. E que trabalharia que se

tivesse neste particular a conta que he de Razão, e porque convém

que acabo, de tudo isto o Remédio : que por todas as vyas Se deve

procurar que parece será fácil pois Vem tanta. Cantidade de Cobre

da China, todos os anos, está tanto apparelho pêra se fazerem, muy-

tas. fundições Vos emcomendo e mando que os ordeneis como se fa-

cão, e pêra este eífeito Servirá o fundidor que foi deste Reyno, e

Pedro diaz f." de franc." diaz. a quem o Viso Rei dom duarte proveo

deste cargo q ouve por bem de comfirmar, e também será de grande

efeito ezeCutar-se, o que tenho mandado sobre, a artilharia que am-

da fora das fortalezas: e de minhas armadas, e que se deve Proceder

com todo o Rigor. » (Livro do Cartório da Secretaria da Marinha e

Ultramar, que tem por titulo : índia e Resposta de Cartas. Anno de

1589, «/t' 159ÍÍ.
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CASA E FABRICA DA PÓLVORA,

Era uma antiga dependência da Junta da Fazenda, admi-

nistrada por um Capitão Mestre, que passou a ficar subjeita ao

Intendente da Marinha pelo Art. 2.° da Provisão do Erário do

1.^ de Fevereiro de 17 74 que lhe regulou o serviço: este era

quasi todo feito por escravos de ambos os sexos, e presos sen-

tenceodos pela Relação e Santo Ofíicio, e por Begarins pagos

quando affluia maior trabalho. Por Assento daquella Junta, de

25 de í'evereiro de 17 78, se arbitrou o pessoal da Fabrica, e

os vencimentos respectivos que foram approvados por nova Pro-

visão do Erário, de 6 de Fevereiro de 1781. Por outro As-

sento da referida Junta, de 22 de Outubro de 1782, foi re-

geitada a pretenção de Angelo Pires Caetano que oíFerecia in-

teresses, manipulando a pólvora por empreza ,* concluindo-se

dos exames que sobre este ponto houve, não convir de modo

algum entregar á suafé^ a admi?iistração daquella Fabrica^

Por este Assento, foi estabelecido um novo methodo de serviço

e marcadas as horas do trabalho, o numero e funcçòes dos em-

pregados; e bem assim, os alcances da Pólvora, segundo as

suas diversas espécies áe Jina^ grossa^ bombardeira, e aguas.

A saber : três onças de pólvora Ji?ia experimentada no Provete

Real, deveriam expellir uma baila de sessenta libras á distancia

de trinta braças pelo menos ; três onças de pólvora grossa da-

riam á mesma baila um alcance de vinte e oito braças ; três

ditas de bombardeira e dito projéctil, vinte e quatro braças ; e

das aguas com as mencionadas três onças, vinte e quatro braças.

Esta Fabrica existe em parte da área da sua primitiva

criação contigua ao Hospital Militar, que lhe occupou mais de

dous terços delia, n'um local que tem as peiores condições para

a factura da pólvora, porque, além de estar á borda do rio,

n'um terreno pantanoso e coberto de arvores conductores de

humidade, está nas visinhanças das povoações de S. Pedro, e

^ Vejam -se os documentos pertencentes ú Fabrica da Pólvora.
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de Panelim. Foi começada em 1G22, e concluída em 1630,
como o inculca o letreiro do intablamento da porta principal,

onde também ha um nicho com a imagem de Santa Catharina
;

diz elle:

Reinando em Portu^fal

O Catholico Rei D. Filippe

3.° Mandou a Cidade fa-

zer toda a fabrica desta

Casa da Pólvora do dinhei-

ro de um por cento, sendo

Vice-Rei deste Estado D.

Francisco de Gama Conde
Ahiiirante, a qual principi-

ou, e acabou, e fez aperfei-

çoar em que ora está o Vice-Rei

D. Miguel de Noronha
Conde de Linhares an-

no de 1630

A mesma Fabrica foi abandonada, e as suas officinas trans-

feridas para Mormugào no anno de 1739, quando os Marattas

invadiram o território portuguez
;
porém logo que se repelli-

ram tornou tudo a restituir-se ao seu logar, e assim se con-

servou até hoje. O Vice-Rei Conde de Sarzedas lhe deo novo

Regimento em 18 de Agosto de 1814 composto das providen-

cias que lhe diziam respeito, dispersas nas Provisões do Erário,

e Avisos de 9 de Janeiro de 1065, 30 de Dezembro de 1773,
1.° de Fevereiro de 17 74, 16 e 19 de Dezembro de 1775,

25 de Fevereiro de 1778, 6 de Fevereiro de 1781, e 6 de

Junho de 1811. Por elle vse ficaram regulando as officinas, e

foram marcadas as attribuições do Inspector, que era o Inten-

dente da Marinha, e deveres do Capitão Mestre, dos Officiaes

Companheiros, e dos mais Empregados ; e juntamente se re-

gulou tudo que pertencia á factura da pólvora, e seus ingre-

dientes, e ao numero e sustento dos búfalos que a serviam. O
methodo prescripto, e o estado da Fabrica até ao anno de 1828
foi o seguinte

:

Dividia-se em quatro officinas, que eram : a das caldeiras

;

a de moer e subtilisar os mixlos , a dos engenhos ou moinhos;
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e a <lc granisar a pólvora. Cada uma delias eslava incumbida

a um Official Companheiro.

Na primeira reíinavam-se o salitre e o enxofre, para o que

havia dez caldeiras; poiém neste anno de 1828, a que me re-

firo, apenas quatro comportavam esse processo, duas de bronze

e duas de cobre rcmettidas de Portugal na Fragata Pri?icipe

D. Pedro um anno antes, ou monção de 1827. Os utensilios,

eram fornecidos pelo Arsenal, mediante uma requisição do Ca-

})il5o Mestre, api)rovada e rubricada pelo Inspector. A agua

precisa para ella, e.\trahia-se do poço do pateo dos engenhos,

conduzida em barris ás costas de cafres.

A segunda, era a de moer e subtilisar os três componentes

da Pólvora. Tinha os necessários moinhos e peneiros gradua-

dos, e todos os apparelhos para a subtilisação daquelles, que se

reformavam no Arsenal, e de lá se forneciam debaixo das re-

feridas e authorisadas requisições. Unida a ella, estava a Casa

da Balança, onde se pesavam os mixtos, nas proporções estabe-

lecidas pelo Regimento para a composição da Pólvora, e a cujo

acto presidia a Mestrança.

A terceira era a dos engenhos, que tinha oito destes, cada

qual em seu edifício diííerenle, mas dentro do mesmo pateo,

denominados de Sancto António, de S. Joào, S. Sebastião, Saneia

Cruz, S. Francisco, S. Tiiomé, S. Domingos e S. Miguel. Com-

punha-se cada um delles de sua Galga, ou mó, girando verti-

calmente cm torno de um pcào a prumo onde estava fixo o

eixo horisontal delia, sobre um grosso prato de bronze assente

em plataforma elevada quatro palmos acima do terreno ; e re-

cebendo o movimento pela applicaçào de um búfalo jungido no

extremo de uma lança, ou almavjarra emméchada na parte

superior do peào.

Este systema de moinhos é o mesmo que se usana fabrica

deste reino sita em Barcarena, mas o seu motor, aqui, é do

outra potencia, e invisível á primeira vista. INa índia, a com

posiçào do maquinismo e quem lhe dá o impulso rotatório

sào manifestos; em Barcarena o engenho parece animado pe-

las fadas, e caminha sem perceber-se donde parte o movi-

iiicnlu, ncin ponpic artificio este se rclarda ou acedera con

j;5
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forníc conrèin. A razào t.*, porque o mesmo movimento se

iransmilte por uma roda dentada ou entrosga que engrana

no carrete fixo na parte inferior do peào vertical do engenho,

que penetra pelo prato delle, e passa a outra casa de abobada

subterrânea, a que chamam inferno^ onde gira a dita e^itros-

ga : esta é movida por uma grande roda de agua de trinta pés

de diâmetro, que anda fora do edifício do engenho, e á qual

se larga a torrente que lhe cahe por plano oblicuo sobre os

cuvos, abrindo-se-lhe o postigo da levada ou represa, por meio

de um parafuso, cuja rosca está embebida na parede da casa

do dito engenho, e é quasi imperceptivel. As Galgas (cada um
dos de Barcarena tem duas, parallelas, girando no mesmo eixo

(jue atravessa o peiío, cada qual do seu lado do mesmo) eram

logo no principio do estabelecimento da Fabrica, e até que a

sua administração passou para o Arsenal do Exercito, de pe-

dra rijissima, ou basalto, como lá se vê nas que ainda existem

fora da porta
;
porém tanta vez o atricto delias nos pratos

produzia faiscas, e inflammaçào da Pólvora, causando terríveis

accidentes, que foram substituidas por outras de metal, que

assim mesmo desenvolvem chispas, senào está o prato húmi-

do, 6 se os mixtos deixam de borrifa r-se de um certo modo,

que a experiência indica. O diâmetro das mesmas é duplo do

das de Gôa, e o seu peso mais do quádruplo, de maneira que

a acção da potencia que as move, (duas em cada engenho) cor-

responde á força de quatro ou cinco bois. * Nos ditos engenhos

* Esta Fabrica, posto esteja apenas distante de Lisboa só duas le-

iloas e meia, não é quasi conhecida, nem visitada por ninguém, poden-
do dizer-se que talvez seja a primeira do mesmo género que haja na
Europa. O seu perímetro abrange um terreno de mais de seiscen-

tas braças ou um quarto de legoa, e tantos e tão grandes edifícios,

que aquartelariam doze a quinze mil homens de tropas, feitos com
uma solidez, e distribuídos com um acerto e conveniência admirá-

veis : o modo porque alli se aproveitou a diíTerença de níveis do ter-

reno para a coUocacão das maquinas hydraulicas, a grande perfeição

destas maquinas, o isolamento delias, a sua simplicidade e elegância

não deixam nada a desejar comparadas com o que, se vê, ou lè das

suas correspondentes n*outros paizes : o modo simplicíssimo, sem es-

trépito e (juasi ocrulto porque se põem a caminho os enj^enhos, a
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da de Goa se trituravam os mixtos durante quatro horas suc-

cessivas, que era o tempo de uma tarefa, na qual ficavam

trinta e dous, a quarenta arráteis de composição destas subs-

tancias misturadas c unidas em pequenas pastilhas chamadas

cascos.

A quarta ofíicina era a de granisar, estabelecida no edifi-

cio denominado Baluarte, onde se collocaram duas maquinas,

compostas de diversos crivos de couro e seda, com varias gra

duações, mandadas de Portugal, com as caldeiras acima ditas,

dispostos estes com certa obliquidade uns debaixo dos outros,

de maneira que o mais inferior, era o mais fino: cada crivo

conservava a Pólvora que nào passava pelos seus intersticios

a do primeiro, eram pequenos pedaços da composição, de fi-

gura informe; a do segundo era a Pólvora bombardeira^ a do

penúltimo, a Pólvora eiitrejina ; e a do ultimo a Pólvora yíwd!.
^

Esta mesma officina comprehendia a machina de alizar os

gràos da Pólvora. Compunha-se ella de um cylindro de quatro

palmos de diâmetro e seis de comprido, girando horisontalmente

sobre os dous extremos do eixo que o atravessava, e que era

um parallepipedo rectângulo de palmo de base, tocado por duas

manivelas. Por um pequeno postigo similhante ao dos torrado-

res ordinários de café, deitava-se-lhe a Pólvora até ficar meio

delia, e começava o movimento de rotação: neste giro os ba-

gos da mesma rossando pelo disco interior do cylindro, e feri-

robustez delles e de tudo que pertence a esta grandiosa Fabrica, rps-

piram magestade ; e é tão singular o aproveitamento e applicação do
único agente e motor empregado nas diversas» Officinas, que o tra-

ballío braçal dos operários delias, consiste apenas na conducção dos
materiaes, e seu encaitoxamento. Três edifícios coevos que parecem
pertencer a uma Nação maior do que a Portugueza ; a Fabrica da
Pólvora de Barcarena com as suas dependências de Alcântara, de
Beirolas, das Rilvas, e de Braço de Prata; os Fornos e moinhos de
Valle de Zebro; e a Cordoaria, todos magníficos, todos bem projecta-

dos e concluídos, todos de luxo e rivalisando (quando não excedendo)
o que até hoje ha de melhor nesses paizes que se inculcam de ricos

e de mais adiantados, mostram o que fôraos no século passado.
* Estes crivos foram ideados e estabelecidos no tempo que ad-

ministrou a l'a brica o Sr. Brigadeiro Pedro Celestino Soares.
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<Jos pelas arestas do eixo qaatlrauguiar, tomavam a ligiira es-

pherica, ficavam lisos, e g;anbavam certo lustro.

As quantidades dos coniponentcs da Pólvora eram variáveis

noutro tempo, como em Portugal, segundo a denominação delia

de fma^ entre-Ji?ia e bombardeira. Para "à fina misturavam-se

seis partes de salitre, uma de enxofre, e uma de carvão; para

a e7itre-fma cinco partes de salitre, uma de enxofre, e uma de

oarvào; e para a bombardeira uma de salitre uma de enxofre

e uma de carvão, que os antigos polvaristas designavam pelos

termos de seis az^ e az ; cinco az., e az ; e quatro az, e az.

Desde o tempo do Conde de Sarzedas ficou adoptada só a pri-

meira composição de seis partes de nitro, uma de enxofre, e

uma de carvão, diflerençando-sc as diversas qualidades de Pól-

vora pela grandeza do bago (juando sahe do graniso, segundo

os crivos píir onde passa, como se pratica ne>te reino, e cm
França que toda a Pólvora se compõe de t de nitro \ de en-

xofre e i de carvào.

O Yice-Rei O. Manoel de Portugal informado de que a má
siluaçào do estabelecimento poderia corrigir-se cm parte estan-

cando-se-lhe os pântanos, cortando-se-lhe o arvoredo, e mellio-

rando-se-lhc os dispersos edifícios, nomeou em 27 de Outubro

de 1827 uma Commissào que lhe indicasse as reformas que

cila admittisse, compativeis com as forças do Thesouro. Esta

concluio os seus trabalhos em 15 de Junho de 1828, tendo

procedido ao inventario do que existia, e calculando a como

saiiia á Fazenda Publica o arrátel de Pólvora, pela despeza e

producto dos dez annos anteriores, e propondo as alterações

mais urgentes da mesma Fabrica, para se levarem logo a eíTeito.

Em consequência delias, que o Vice Pvei adoptou, eis-aqui o pes-

soal, e os vencimentos que ficaram existindo.
*

' Os traLallios desla Coinmissão foram extensos, e iTio níitiiieio-

«;o.s, que não podem acjui iiTerir-.se todos, e por is>tu a[HMi;is se imli-

caiu OS scHis le.iiilado.s.
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Pela reforma foi la no Governo Interino de Lopes de Lima
mandada executar por Decreto de 27 de Abril de 1842, pas-

sou o Capitão Mestre a ser Director, extinguindo-se aquelle lo-

gar, e desannexando-se a Fabrica do Arsenal da Marinba, subjeita

directamente ao Governador, repartindo-se o numero de indi-

viduos, por três classes, e secções ; a saber

:
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O Governador Geral Conde das Anlas pouco salisfeilo coui

esta organisação, resolveo refornial-a lambem, c para isso no-

meou outra Commissào que lhe propôz um novo plano, appro-

vado por Portaria de 23 de Fevereiro de 1843, cuja obra sub-

siste, e vem no Exercício do Orçamento do anno de 1849,

para 1850 nos lermos seguintes:
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Yé-se destas duas ultimas reformas, que cilas, conservando

ou diminuindo o numero de Empregados, augmentaram a des-

j3eza do pessoal, de 5:492 xerafiiis, a 5:788 e a 6:192. Con-

viria entào, para reconhecer o acerto com que foram dirigi-

das, provar que tinham produzido um augraento de Pólvora,

proporcional á diflerença comparativa do costeio da fabrica
;

porém não pude obter os esclarecimentos necessários para o

calculo, e apenas lanço aqui três mappas que lhe sào relativos

;

um, coordenado pela Commissao que o Vice-Rei D. Manoel de

Portugal criou cm 1827, da Pólvora manufacturada desde

1818 até esse anno inclusive; e dous, feitos em 1840 e 1841,
que mostram o resultado da laboração da fabrica nestes dous

annos, e o preço por que saliio cada arrátel de Pólvora á Fa-

zenda Publica. Dous delles foram extrahidos dos Boletins do

Governo Geral do Estado da índia, e o primeiro, copiado dos

documentos officiaes que o dito Sr. D. Manoel de Portugal me
confiou para a confecção desta Memoria.



Mappa da Pólvora manufacturada na Real Fabrica de Gòa nos annos desde 1818 inclusive, até 1827
' para o Arsenal em cada um dos ditos annos.
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ESCOLA MATflEMATICA E MIL5TAU DE GOA.

Até ao anno de 1759 nào houve nos domínios portuguezes

da índia nenhum estabelecimento de instrncçào para Militares:

primeiro de que ha noticia foi a Aula de Navegação erecta

pelo Conde da Ega nessa data como elle mesmo o disse para a

Corte em Officio de 1 5 de Janeiro de 1 7G2 : estabeleci a Aula

de Navegação^ de que já ihio sahindo Ofjiciaes dó esiperançaSy

quando os que havia, raros sabiam o nome a um cabo , e de-

pois a Aula de Artilheria Regimental criada pelo Governador

e Capitão General D. José Pedro da Camará no anno de 1774,

onde um Lente proprietário e seu Substituto, Officiaes da-

quella Arma, ensinavam o Curso Mathematico de Belidor por

apostilas, adoptado havia pouco para a Aulas de Lisboa. Em
1780 D. Frederico Guilherme de Sousa, reformou a Aula de

Navegação^ a que chamou Aala de M/irinlia também regida

por Lente proprietário, e Substituto, que ensinavam o Curso

de Bezout dividido em duas partes, constando a primeira de

princípios de Arithmetica, Geometria, Trigonometria reclili-

nia e espherica, e Álgebra ; e a segunda, de Geographia, As-

tronomia e Pilotagem. A despeza destes dous Cursos era de

no xeraíins mensaes, ou 9^600 réis fortes, cabendo aos Lentes

vinte xerafins, 3$200 réis, e aos Substitutos 10 xeraíins, ou

1 á!600 réis, além do soldo.

O Vice-Rei Conde de Sarzedas, Bernardo José de Lorena,

acabou com a Aula de Artilheria ^ e substituio-lhe um Curso

de Fortificação (unido ao de Marinha que lhe servia de pre-

paratório) regido por dous Officiaes Engenheiros mandados de

Lisboa para esse ílm na monção de 1807, (os Capitães Fran-

cisco Augusto Monteiro Cabral de Barbuda e Joào Baptista Al-

vares Porto) que principiaram a ensinar as matérias do Curso

da Academia de Fortificação deste Reino, durante cinco annos

* ^ cja-se o Oftlcio deste Conde no fim da Memoria.
• Vejain-se os Oíficios nos Documenlos.
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successivamentc ; isto é leccionando elles em todas as Aulas, o

por isso, fechando-se a Aula do 1." anno em quanto se dava o

2.°, e depois esta em quanto se estudava o 3.°, e assim por

diante, nào havendo professores para o Magistério das Aulas si-

multâneas. O Conde do Rio Pardo, que succedeo no Vice-Rei-

nado em 29 de Novembro de 1816, reformou estes estudos, e

fundou a Academia Militar de Goa dando-lhe Estatutos em 26
de Julho de 1817, e regulando-lhe os Cursos respectivos do

Exercito c Marinha, que para as duas Armas ficaram sendo de

cinco annos. Os três primeiros, que eram communs e de habi-

litação para todos os Militares, consistiam nas matérias simi-

Ihantemente ensinadas na Universidade de Coimbra ; os dous

últimos, que eram de applicaçào, consistiam em Fortificação,

Artilheria e Minas para o Exercito ; e Marinha e Navegação

para os Officias da Armada. Estabelece© quatro prémios de 100
xerafins para os quatro alumnos mais distinctos, e 620 xera-

fins para quatro Praticantes de Piloto, que ficavam pensiona-

rios, e com praça na jjlarinha desde a sua primeira approva-

çào plena.

Por outra Portaria de 23 de Junho de 1820 ampliou os

Estatutos antecedentes instituindo a Aula de Desenho, cuja falta

o Director e criador da mesma Academia, o Coronel Francisco

Augusto Monteiro Cabral de Barbuda lhe fizera sentir. A min-
gua de Professores mais habilitados, foram as Cadeiras regidas

pelos melhores Discipulos que tinham seguido o Curso de es-

tudos ensinado por aquelle Coronel, e pelo Offícial de Enge-

nheiros seu Substituto ; e pediram-se para a Corte indivíduos

com todas as habilitações necessárias que os ajudassem e que

logo para alli foram nomeados como o Capitão Marinho, hoje

Brigadeiro, e outros. O Vice-Rei D. Manoel de Portugal, para

dar a esta Academia a importância e consideração que lhe fal-

tavam, por Portaria de 22 de Fevereiro de 1830, fez dependen-

tes as promoções dos primeiros postos do Exercito em tempo
de paz, da approvação do Curso de estudos delia ; e por outra

Portaria de 19 de Agosto do dito anno, regulou a frequência

da Aula do Desenho que até aquella data nuo era obrigativa.

Igualmente lhe determinou os exercícios práticos annuacs nas
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ferias, e mandou para os primeiros que hiam fazer-se fornecer

á Junta de Direcção da mesma Academia, um obuz, uma peça

de campanha, 30 balas, 12 espoletas, e 20 soldados de Arti-

Iheria com todas as ferramentas para as faxinas. Por ultimo,

em Portaria de 10 de Março de 1832, determinou outra vez

que, visto acharem-se pendentes da approvaçào Regia todos os

Estatutos até então remettidos para a Corte, os Cadetes, e Pri-

meiros Sargentos não podessem aspirar ao posto de Alferes, se

não conforme a sua Portaria de 22 de Fevereiro de 1830.

O Curso de Estudos desta Academia ficou sendo de cinco

annos, que abrangiam as matérias de sete Cadeiras ; a saber

:

1
." Anno,— Arithmetica, Geometria synthetica elementar,

plana, solida, e discriptiva ; e Trigonometria rectilinea eesphe-

rica, com applicação destas duas sciencias ás operações de geo-

desia e estereometria, por Bezout,

2.** A?ino.— Álgebra finita, e infinitesimal, comprehen-

dendo nesta o Calculo DiíTerencial e Integral, e as deducções

relativas ás annuidades. Por Bezout.

3.** Anno.— Mechanica em todos os ramos das sciencias

physico-mathematicas, taes como statica, dymanica e hidro-

dinâmica nas partes comprehendidas na hydraulica, e hydrodi-

namica. Por Bezout.

^^^ Anno.— Sciencia de Artilheria, por Muler \ Minas,

pelo Tenente General Bosa ; e a applicação da theoria á pra-

tica de Artilheria pelo compendio militar da pequena táctica

do General Azedo.

5.° Anno.— Navegação, por Bezout., ea applicação á pra-

tica dos instrumentos náuticos, com a theoria das manobras e

pratica da construcção e appa relho. Para estes exercicios fez-se

um modelo de doze pés de quilha, onde os Alumnos adquiriam

os conhecimentos necessários a esta parte da sciencia naval, di-

rigidos por um Mestre Mandador da Ribeira, coadjuvado por

um Pangelim e dous Artistas do Arsenal ; de maneira que,

acabado o Curso da Academia, os mesmos 'Alumnos tinham

adquirido todas as idéas da construcção do navio, do seu appa-

relho e manobra, da mesma forma que os Aspirantes a Guar-

das Marinhas da Companhia de Lisboa.
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6.* Cadeira.— Architectura iniiilar, lanlo regular como

irregular, e também o modo de atacar e defender qualquer re-

cinto presidiado ou fortificação de campanha, assim como a

fortificação eíTecliva. Por dJntoni.

7/ Cadeira. — Desenho geral, civil, e militar. Pelo com-

pendio de A. F. Moreira.

Este Curso dividia-se em três partes, e outros Cursos par-

ticulares para as diversas Armas do Exercito, e Marinha. Para

a Infanleria e Cavallaria, era de quatro annos, frequenta ndo-se

as 1.", 2.', 3.* e 4.* Cadeiras: Para a Engenheria e Artilheria

era de cinco annos, frequentando -se as 1.", 2.", 3.% 4.^ e 6."

Cadeiras; e para a Marinha, de quatro annos, frequentando-se

a 1.', 2.*, 3." e 5." Cadeiras: o desenho era commum para to-

das as Armas, e frequentava -se conjunctamente nos dous últi-

mos annos de cada Curso. Em todas as Cadeiras havia Lentes

proprietários, e dous Substitutos para o impedimento de qual-

quer delles, que venciam 60 xerafins por mez, ou 9SG00 réis,

íortes.

A Academia Militar foi reformada, deram-lhe outra deno-

minação, estabeleceram-lhe outros Cursos, designaram-lhe ou-

tros compêndios, supprimiram-lhe e restituiram-lhe a Cadeira

de Navegação, e deram-lhe uma forma nova como ao diante se

verá, porém que pouco poderia influir nos meios de obter

maior sciencia ; no entretanto, para nào alterar a chronologia

das medidas legislativas, cabe aqui tratar da

LIVRARIA PUBLICA.

A escassez de livros malhcmaticos, e de scicncias niilila-

res na índia, tornava difficil, e gravosa a sua acquisição, e

era causa de que' os Officiaes Inferiores, e até Cadetes, deixas-

sem de frequentar as aulas. Por isso o Vice-Rei D. Manoel de

Portugal, para evitar desculpas fundadas, e destruir o estorvo

das habilitações por ellc exigidas, cricu cm 15 de Setembro de
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1832 * uma Livraria Publica reunida ú Academia, c nào pou-

pou despeza, nem dilligencias para a enriquecer com todos os

livros apropriados á instrucçuo dos Militares ; de sorte que os

Alumnos da Academia, e estudantes das outras escolas, acha-

vam no mesmo cdificio, quantos meios de adiantamento e ins-

trucçuo ou recreio lilterario podiam torna-los dislinclos c úteis

ao paiz. Com este auxilio, que removia todas as duvidas aos

mais preguiçosos, e animava os menos favorecidos da fortuna,

concorreram nesse anno a matricula r-se o triplo dos estudan-

tes dos annos anteriores, a ponto de que, desde esse tempo até

ííns de 1839, o movimento médio da Academia andou por 80

a 90 discipulos ; e os concorrentes á Livraria, ou por moda,

ou por necessidade de aprender, foram innumeraveis. Eis-aqui a

Portaria que dotou a índia deste meio de instrucçào.

Quartel General no Palácio do Governo em Pangim, 3

de Outubro de 1832.— ordem do dia.— O ///.""' e Exr Sr.

Fice-Rei e Capitão General manda publicar a Portaria da co-

pia inclusa datada de 1 5 de Setembro, sobre o estabelecimento

de uma publica Livraria fará instrucçào de todos os habitan-

tes, e com especialidade dos militares deste Estado.

Copia. — Sendo manifesta a grande falta de Livros que

se experimenta neste Estado, e a difficuldadc e tempo que é

7tecessario para se haverem ; e tendo-vie occupado da maneira

possivel em adiantar a publica educação da mocidade, frinci-

palmente no que respeita d instrucçào militar, em commum

beneficio do mesmo Estado, e utilidade do Real Serviço ; me pa-

receo indispensável estabelecer uma publica Livraria, aonde

seja livre a toda a pessoa de qualquer qualidade ou coiidiçào

consultar as diferentes obras que na mesma possam reunir-

se. E tendo-se já dado principio á compra de alguns livros, c

diligenciado a acquisiçào de outros : hei por conveniente ao

mesmo Real Serviço regular a dita publica Livraria ftla ma-

neira abaixo declarada.

^ As datas das grandes medidas de utilidade publica tomadas

pelo Vice-Rei D. Munoel de Portugal são significativas, e haverá no

decurso desta INIemoria occasiãn de o jazer conhecer: 15 de Setem-

Jjro, 2i de Agosto, 'i de Abril, ele.
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1
." A Livraria será reunida á Academia Militar^ c estarA

debaixo das vistas da Junta de Direcção da mesyna Academia^

ficando 'particularmente encarregado delia como Bihliothccario

o respectivo Lente Secretario^ que terá um livro rubricado pelo

Presidente da dita Junta em que irá carregando^ e descarre-

gando os livros^ folhetos e mappas que o Gover?io do Estado

desti7iar para entrarem ou saliircm da referida Livraria^ e

bem assim um caderno em que^ por ordem das matérias^ e ar-

marios^ ou estantes^ possam promptamente achar-se^ e tomar-

se conta (sendo preciso) das Obras alli existentes ; devendo

declarar-se tayito no dito livro como no caderno o preço de

cada Obra tanto no custo como na encadernação ou concerto

que se lhe tiver feito^ e o numero de exemplares existentes.

2° Buscar-se-ha que a Livraria contenha ao menos um
exemplar de cada obra mathematica^ fortificação^ e mais obje-

ctos que directa ou indirectamente pertençam ás sciencias, e

artes p?'op?ias da educação militar ; e bem assim diccionarios

geraes^ e grammaticas das diferentes linguas^ e communs a
duas, ou mais; e bem como de artes e sciencias, architectura

civil, agricultura, geographia, historia geral, e particulares, c

poesia portugueza. Igualmente deverão haver mafpas, e car-

tas dos differentes paizes ou Costas, territórios e cidades.

3." Um dos Porteiros da Academia servirá de Porteiro e

Guarda da Livraria, sendo aqueíle mesmo que servir no Ar-

cJãvo Militar * ; este será effectivo no dito serviço, ajuda?ido po-

rem o seu companheiro ; e sendo por elle ajudado no mais

que for compativel com as suas obrigações assim distri-

buidas.

A." A Livraria estará franca a todos os que quizerem fre-

quenta-la, ou seja por trecessidade ou por diversão, todos os

dias excepto os Santos de Guarda, des das oito horas da ma-
nhã até ao meio dia, e des das três até ás cinco da tarde; e

se fornecerá o preciso papel, pennas, tinta e mais preparos de

escrever ás pessoas que assim o precisarem para fazer algu-

* Criado e unido á Academia pelo mesmo Vice-Rei por Portaria

de 22 Setembro de 1828.
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mas notas,, ou apontame?ilos^ da mesma forma que sefornece

para o gasto orclviario da Academia.

5." Não será permittido a pessoa alguma levar livros para

ver em sua casa^ excepto os Lentes da Academia^ e quaesquer

outras pessoas que para isso obtiverem despacho deste Gover-

710 ; e neste caso deixarão recibo em que conste qual seja a

obra que levarem^ em que dia, por quanto tempo, e o seu pre-

ço para no caso de se desencaminhar serem obrigadas a apre-

sentar outra igual ou em melhor estado, ou a satisfazer o seu

custo. Assim mesmo quando houver só um exemplar de cada

Obra, 771UÍ difjicilmente se permittirá a sua sahida da Livra-

ria, a fim de não embaraçar a instrucção ou diversão das

pessoas que alli pertenderem consulta-la.

As Authoridades e pessoas, a queifi o co7ihecimento e exe-

eiição desta pertencer assim o tenham entendido e executem

com os assentos e registos recessarios. Palácio do Governo, em

Pangim^ ib de Setembro de 1832.= Portugal. == jFí^á con-

forme o original,— Cabreira, Ajudante de Ordens da Pessoa.

Talvez se tenha por ociosa tanta cópia de Portarias, que pa-

recem não esclarecer a matéria, e comtudo ellas vào aqui

lançadas para demonstrar o caracter das Authoridades que as

emittiram e os erros de outras que por estas se fulminaram.

Quasi todos os documentos assignados pelo Vice-Rei D. Manoel

de Portugal, ainda os do tempo do absolutismo, sào conformes

aos principies constitucionaes, e quanto nelles se ordena, é por

conveniência do serviço, e suppondo sempre uma medida ema-

nada de poder subalterno ao do imperante : as Portarias dos

Governadores que lhe succederam, nos seus simplices hei por

bem, ou hei por conve7iie7ite, suppõem um poder soberano e não

delegado. Nesta que acaba de lér-se, a medida que se adopta,

e em utilidade do real serviço ; outras sào provisórias, em quanto

Sua Magestade não mandar o contrario ; e em quasi todas

appella-se para os princípios de direito constituído. Além disso,

ha na sua maior parte um certo cunho de nacionalidade c

uma idéa de patriotismo que se inculca sem alarde, como por

exemplo, na que acaba de lér-se, o preceito de se comprarem

livros de poesia portugueza : noutra, manda-se presidiar o
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o vellio fcrte c3e S. Tliiago de Bcnastarim em memoria dos

grandes feitos alli 'pratieados 'pclos Portuguezes quando se

estabeleceram iiaqiielle paiz : no preambulo da Portaria do au-

gmento dos soldos mililarcí", as gloriosas recordações com que

íundamenta este Ijeneficio ; na que dá permanência £o Monte

Pio, a juslilicaçào da merecida recompensa ás viuvas e descen-

dentes dos militares que tanto concorreram para accrescentar

o renome da NaçàOy e torna-la celebre 7ios Fastos do Universo

;

c finalmente em outra dirigida ao Commandante da Provincia

de Sanquelim, Use adverte que repare ?ia diffcrença que ha

na execução da lei á perseguição. Varias Portarias do Tenente

General Conde das Antas reprimindo os abusos dos Comman-
dantes das Províncias, reformando as Piepartições publicas, re-

duzindo muitas despezas, ou mandando coílocar com pompa

num logar distincto a estatua do iliustre Alboquerque, servem

de mostrar o espirito de justiça que dirigio este Governador

no curto espaço da sua residência na índia, e o calor do san-

gue que lhe borbulha no coração de soldado á vista da efligie

de um guerreiro nacional, e lhe borbulhou encarando o iran-

sumpto do mais politico, mais recto, e dos mais valentes ho-

mens de armas que honraram o Nome Portuguez. Diversas

Portarias de outros Governadores váo aqui para mostrar as

inclinações suas, seus meios intellcctuacs, e formam a historia

do paiz.

Foi este o pensamento coai que as trasladei, e que me in-

duz a copiar quantas me parecem que servein a este objecto.

O leitor que nào quizer interromper o curso das Idéas, achará

no texto quanto lhe baste para formar juiso aproximado dos

homens e das cousas ; porém, aquelle que se der a outro estudo,

só consultando as peças ofíiciaes, é que poderá avaliar devida-

mente a diCerença dos tem[)os e o caracter, e a Índole dos Go-

vernadores e governados. Depois desla pequena digressão en-

tremos na reforma da Academia Biilitar.

O Governador Geral interino Lopes de Lima, em Portaria

de 18 de Agosto de 1841, determinou que a Academia se fi-

casse chatnando daquclla data cm diante Escola Mathcmaíica

c Militar de. Côa, e rí'gu!ou o seu curso do estudos, (jue pas-
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saram a ser Jistrlbuidos por cinco Cadeiras, além da do Dese-

nho, onde se explicam c ensinam as seguintes matérias:

1 / Cadeira.— Arithmetica^ Álgebra até d coinposiçuo das

equações^ Geometria elementar jjlayia. Trigonometria rectilinea

e espheiica, e a pratica dos instrumentos mais usados nos le-

vantamentos das plantas. Os textos seguidos são : Elementos

de Arithmetica for José Cordeiro Feio., Álgebra de Bezout.,

Geometria de Filella^ c Trigonometria rectilinea e espherica

do mesmo Feio.

2.^ Cadeira.— Álgebra transcendente., Calculo diferencial

e integral das variações e direito das differeiíças finitas. Os

textos : Álgebra de Bezout, elucidada com as theorias dos ele-

mentos de Álgebra superior^ por José de Freitas Teixeira Spí-

nola CastelaBranco, Calculo differencial c integral., por Bezotit

tom apostilas.

3.* Cadeira. —• Mechanica., suas principaes applicações ás

machinas e obras hydraulicas. Noções elementares de Archi-

tectura civil. Texto : Curso de Mechanica racional, par Albino

Francisco de Figueiredo e Almeida., e apostilas.

4 ." Cadeira. — Artilheria e Balistica applicada., compre-

hendendo : 1." Estudo do material desta Arma. 2." Idéas ge-

raes acerca da Pólvora. 3." Descripção., propriedades., e no-

menclatura das armas defogo portáteis. 4.° Exame circums-

tanciado dasformas e divisões das bôccas de fogo e projectis.,

C07n a descripção do cartuxame., palamenta e mais objectos ne-

cessários para o seu serviço. 5.'' Idem acerca dos preparos e

leitos das bôccas defogo. 6." Considerações respectivas á ro-

dagem., e às cottas das viaturas de Artilheria., isto é, das ma-

chinas que não servem para sobre ellas se dispararem as bôc-

cas de fogo., e que são: armões em geral; carros de muni-

ções ;forjas de campanha., e de montanha ; carros de parque

;

zorras de rodas altas ; e carros de trincheira a que se dá a

denominação de viaturas de parques ; triquebales e carros de

rodas baixas ; cabrilha. 7." Idéas geraes sobre a organisação.,

emprego e serviços espcciaes de Artilheria na guerra. 8."

Theoria do movimento dos projectis no vácuo c no ar., e solu-

ção dos problemas de Balistica applicada aos tiros das bôccas

14
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de fogo. 8." CotisUleraçdes sobre a força absoluta e relativa da

Pólvora., velocidade inicial dos projectis, sua penetração nos

meios resiste7ites, e irreguralidade nos tiros. Texto : O Com-

pendio de António Lopes da Costa e Almeida^ com postilas que

suppram afalta do texto.

5.'^ Cadeira.— l.'' Aula. Arte militar e Fortificação pas-

sageira., comprehendendo : 1 .° Idea geral da Arte militar^

Táctica elementar., e grande Táctica. 2," Topographia militar.,

Castrametração^ Estratégia., Fortificação passageira, e seu

ataque e xlefeza. 3." Noções geraes de fortificação permanente

e da construcção de todas as partes das praças de guerra.

E princípiosfundamentaes do direito das Nações em tempo de

guerra. 4." Insirucções resumidas sobre as estradas., rios, e

canaes considerados como meios de commumcação militar, e

sobre as pontes militares. Texto : os primeiros três volumes

do Compendio Militar de Celestino, e postilas nas matérias de

que este Compendio não trata. 2.^ Aula. Fortificação permii-

7iente, comprehendendo : 1 ." Considerações geraes sobre o ata-

que e defeza das praças de guerra. 2." Traçado, relevo e de-

senhamento de Fortificação perma7iente. 3.^ Historia dos sys-

temas defortificações mais notáveis e considerações sobre o seu

aperfeiçoamento. 4." Applicação dasfortifcações e regras ge-

raes para o armamento e guarnição das praças de guerra.

h? Conhecimento dos materiaes que se empregam nas cons-

truccões com dedacções dasformulas de pressão das teiTas,

abobadas, e j^esistencia das inuralhas e pés direitos, e outros

relativos ás construcções. G,° Theoria das minas; 7não de obra

das minas militares e sua applicação á fortifcação perma7ien-

te, e seu uso effectivo. Texto: 4." 5.° e 6." volumes do Com-

pendio Militar de Celestino, e postilas em minas.

0.^ Cadeira. — Desenho civil. 1.° Para os Alumnos da 1."

Cadeira : conhecimento e uso dos iristrumentos de bofete : De-

senho linear convenientemente desenvolvido, e letra redonda.

2.° da 2." Cadeira: princípios geraes de Desenho de figura,

plantas, animaes, e de ([uacsquer outros productos da 7iatu-

reza. 3.° da 3." Cadeira: Desenho de representação de ins-

trii7ne7itos, machinas, e apparelhos, c de Architcctura civd.
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Desenho militar. 4 ." da 4 ." Cadeira : Desenho de machinas mi-

litares^ especialmente de hóccas defogo^ projectis^ leitos, re-

paros^ etc. 5.° da 5/ Cadeira: l." Aula. Descripção dos ins-

trumentos do campo. Desenho de paisagem^ topographico, e de

fortificação passageira. 6." da 5." Cadeira : 2.^ Aula. Dese-

nho de paisagem, e topographico de fortifcação permanente.

Texto: incumbe ao Co7iselho da Escola, ouvido o lente respe-

ctivo, propor o methodo e o compendio para as lições theoricas.

O curso geral da Escola forma o curso da Arma de En-

genharia, sem obrigação de fazer exame na quarta Cadeira,

senão em principios e noções geraes de Artilheria e Dalistica

applicada. O curso de Artilheria é o mesmo, sem exame na-

quellas matérias, cujo conhecimento importa especialmente aos

Engenheiros na 2." Aula da 5." Cadeira. A \.^ Cadeira c a

1
."* Aula da 5/ Cadeira formam o curso particular das outras

Armas.

Os Lentes são cinco, e dous Substitutos. O Desenho tem

um ajudante. Os Lentes são Offciaes do Corpo de Engenhei-

ros, exclusivamente * considerados eni Commissão de residên-

cia ; os Substitutos e Ajudante do Desenho são pessoas idóneas

nomeadas pelo Governo ; sendo militares, tem de gratificação

metade dos seus respectivos soldos, e sendo paizanos, 1:000

xerafins, ou 16^000 réis, fortes de ordenado, sem outro aU
gum vencimento.

A Administração scientifica da Escola pertence, como an-

tigamente, a um conselho composto de todos os Lentes, presi-

dido pelo Commandantc do Corpo de Engenheiros, que é o Di-

rector, e onde o Secretario é o Lente menos graduado; c a

económica, a uma Junta composta do Director e de dous Len-

tes eleitos todos os annos pelo Conselho da mesma Escola. As
despezàs para os exercicios annuaes práticos, são abonadas pelo

Governo, assim como o material da Escola.

* O Governador Geral Conde das Antas, por Portaria de 2 G de
Setembro de 1842, revogou csla disposição e ordenou que todos os

Officiaes habilitados de qualquer Arma podesseni entrar no Magisté-

rio. O que foi approvado em Portaria do Ministro da Marinha e Ul-

tramar tle 28 de Dezembro de 1812.
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Alem dos Lentes lui um Bibliothecario da Bibliotlieca da

Escola (ponjuc a Livraria Piihlica passou a ler esta denomina-

ção), um Secretario da Escola, um Thesoureiro, um Porteiro,

e Ires Guardas. Os logares de Blbliolhecario e Thesoureiro são

preenchidos pelos Substitutos sem ordenado especial; porém o

segundo destes tem de emolumentos 1 por cento das quantias

fpie recebe das matriculas, certidões, cartas de habilitação etc.

O Secretario é um Oííicial militar incapaz de serviço activo,

até Capitão, o qual recebe como em actividade.

Em cada Aula ha dous prémios pecuniários; um de 70
xerafins, ou 1 1 $200 réis, fortes ; outro de 30 xeratins ou 4|Í800

réis, fortes, o que monta a iGi^OOO réis em cada Aula.

Pelo § 6." do artigo 18." da Portaria que exlinguio a Aca-

demia ]\Iilitar, prometteo-se substituir a abolida Cadeira de

Marinha delia, por uma Aula de Pilotagem annexa ao Arse-

nal
;
porém esta disposição caducou, cm virtude de nova reso-

lução tomada em Conselho, c posta em pratica pela Portaria

de 5 do immcdiato Outubro, na qual reconhecendo-se que, as

íudhores Escolas de Pilotagem eram as Escolas a bordo ^ aon-

de as thcorias de náutica achavam logo a sua immcdiata af-

plicação^ c simultaneamente se adquiriam os co7ihecimentos de

manobra^ e aparelho ndvaU executando-se diariamente tudo

quanto constituo a sciencia do marítimo; e cojiúderando-se

que taes Escolas, se podiam alli criar sem gravame da Fa-

zenda Publica, se ordenava o seguinte

:

Que em todos os navios de Guerra, que servissem naquellc

Departamento, houvessem duas, três, até quatro praças (com-

prehcndidas na lotação) destinadas aos Alumnos de Pilotagem.

Que seriam admittidos a preencher estes logares, os mancebos

(jue nào excedessem vinte e quatro annos de idade, e se mos-

trassem approvados no 1
.° e 2." anno mathematico da antiga

Academia, ou nas lições da 1.^ Cadeira da Escola Mathematica

e Militar de Goa. E que o Official encarregado da Pilotagem,

seria ao mesmo tempo Lente da Escola dos Alumnos, e teria

o vencimento de uma vela cada noute além daquellc que com-

petisse ao seu Poslo. O Texto seria o Piloto Instruído de An-
tónio Lopes da Cosia c Almeida, do f[ual o Lente daria [)0S-
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tillas. * Por Portaria de 13 do Janeiro de 1843 do Governa-

dor Geral Conde das Anlas ficaram os pensionistas da Acade-

mia sem vencimento algum, e exlinctas esla classe e a de As-

pirantes de Piloto
;
porém con(brmando-se Sua Magestade a

* Esta innovação foi um pouco exótica, pois estabeleceo regras

para uina cousa que não existia, para a Marinha de guerra de Gôa,

(}ue de direito já acabou, e de lacto apenas tinha e tem um só navio

de gávea. Não ha Marinha militar na índia, e os navios de guerra

que vão para alli destacados, não estão sugeitos ao Governador Ge-

ral, depois do conflicto que houve entre o Barão de Sabroso e o

Commandante da Fragata D. Pedro. E mesmo que o estivessem, e lá

houvesse Departamento de Marinha, apenas ella navegaria os três ou

quatro mezes de verão, visto que o mesmo Governador já não esten-

de a sua authoridade como antigamente a Macáo, Timor e Solor, para

cujos portos fazia expedições de longo curso. Hoje o único vaso de

alto bordo que ha em Gòa, é uma Curveta, os outros são Manchuas

ou Galias, onde não ha manobra, nem pode haver Escolas de servi-

ço militar; e que apenas fazem uma navegação costeira até Damão
ou Diu, que dura quando muito uma semana. Além de que, mesmo
suppondo que houvesse esquadra e esta fizesse viagem larga, nem to-

tlos os Officiaes encarregados da Pilotagem, teriam ijuéda para o ma-

gistério; e uma vela de cera que lhe resultava deste trabalho imper-

linentissimo, nem era paga sufficiente d'elle, nem estimulo capaz de

os excitar a preencher devidamente os logares de Professores. Na

Academia pelo contrario, ou na Escola hoje, poderia e pôde achar-se

algum que, não tendo vocação para o mar, fosse ou seja idóneo, e

apto para a Cadeira, dedicando-se unicamente ao ensino, e ao servi-

ço sedentário de Gabinete. Eis a Portaria que se refere a Macáo :

Ministério da Marinha e Ultramar.— N.° 1358.— Manda a Rai-

nha pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar,

remetter inclusa ao Governador Geral do Estado da índia, a cópia

authentica do Decreto de 20 do corrente, pelo qual a mesma Augusta

Senhora Houve por bem formar uma Provincia dos Estabelecimentos

de Macáo, Solor e Timor, ficando independente do Governo Geral

do Estado da índia, e Determina Sua Magestade que o sobredito Go-

vernador Geral, suspendendo todas as operações governativas que até

aqui legalmente exercia sobre os dous Governos Subalternos de Ma-

cáo, e de Solor e Timor, só conserve com o Governador daquella

Provincia as relações que o bem do serviço publico possa exigir, c

cumpre que haja entre Governos independentes, para mutuamente se

auxiliarem- Paço de Belém, 28 de Setembro de \'è\'i.z=. Joaquim

José Falcíw.
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Rainlia çom a proposta do Governador Palha, foram, por Por-

taria de 7 de Março de 1844, restituídos ás suas respectivas

classes, e com seus vencimentos, os individuos até entào habi-

litados.

Por outra Portaria do dito Palha, datada de 14 de Agosto de

1843, foi restabelecida a Aula de Mariíiha, e incorporada ás

outras da Escola Mathematica e Militar com a denominação de

7." Cadeira,, afplicando-st-lhe litteralmente todas as disposi-

ções do Plano, € do Regulamento interno delia; e determi-

7iado o Curso especial que ficou/ormado da 1.* 2." 3.* e 7."

Cadeiras da Escola.

Este Cursofoi particularmente destinado aos que quizes-

se7?i adquirir rnaiores conhecimentos theoricos desta sciencia.

Jquelles porém que perteridessem somente obter os absoluta-

mente precisos para a navegação, a fim de se tornarem há-

beis Pilotos, poderiam, depois de examinados na 1.* Cadeira^

passar ao estudo daquella de Marinha. Para as lições desta

Cadeira, raandaram-se adoptar os Compêndios de Astronomia

Espherica e Náutica de Matheus Valente do Couto, addicionan-

do á parte de navegação o Piloto histruido de António Lopes

da Costa ê Almeida : Noções de manobras de Manoel do Espi-

rito Santo Limpo : e postillas extrahidas dos melhores authores

assim sobre os princípios de construcçao naval, como para

elucidar o Texto e ampliar as matérias, que na mesma Ca-

deira fossem explicadas. Por esta Portaria, o 5.° anno de De-

senho da C* Cadeira da Escola, ficou correspondendo á 7,'

Cadeira de Marinha, com differença de que em logar do Dese-

nho topographico e de Fortificação passageira, se substituiriam

desenhos de cartas marítimas, e de construcçao naval.

Os mancebos habilitados com estes estudos e com duas

viagens do mar alto, sendo uma delias a Timor ou Moçambi-

que, obtém licenças de Sota-Pi lotos, para navegarem no mar
da índia, dentro do Cabo da Boa-Esperança, ate ás portas

do Mar-roxo, com excepção dos portos da Clima. Estes Sota-

Pilotos nào podem embarcar nos navios de Macáo, ou de Lis-

boa, se nao como segundos Pilotos. Os Sola-Pi lotos, que tendo

feito uma viagem redonda aos Portos da China, ou á Europa,
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apresenlarem a sua derrota e íbrem approvados no exame delia

e das monções, correntes, e navegação dos estreitos, obteni carta

geral de Piloto. Assim está por ora a Escola

Antes da reforma, tinha a Academia Militar 1 1 emprega-

dos, e custava á Fazenda Publica 9:220 xerafms ; e depois que

mudou de titulo, e de organisaçào, tem 14, e custa-lhe, além

das aulas a bordo, (substituidas pela 7." Cadeira) e dos soldos

de vários Officiaes e soldados, 15:647 xerafins ou 2:502^400

réis, fortes.

Pela comparação dos Orçamentos das épocas relativas ás

reformas, se reconhecerá a diflerença da despeza ; o 1." é da

que decorreo desde 1830 a 184 1 ; o 2." desde este anno até ao

de 1850, que vào abaixo transcriptos.
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Reforma feita pelo Vice-Rei D. Manoel de Portugal existente

até ao anno de 18il

.

Artigo 33.°

Academia Militar.

Secção 1
.°

Lentes proprietários.

Ditos Substitutos . . .

xerafins

5:040

1:440

íg'

Secção 2."

Porteiros

Prémios para 14 Estudantes a 100 xerafins cada

premio

Aimco 3i."

Praticantes pencionistas , ..,,......,..

xerafins t9-

14

Dificrenças para mais no 2.".

Sommas. .

G:480

720

1:400

1520

O Do

00

00

00

fi:720 00

l.S:!H0 00
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Dita, pelo Governador Interino Lopes de L
Palha, conforme o Orçamento pa
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Pela primeira reforma habililava o Estado nào só os mili-

tares do Exercito, mas ainda sem recorrer ás despezas da Ma-

rinha, quatro Praticantes ou Ajudantes de Piloto, e excitava a

ambiçiio dos Alumnos todos, com a somma del:400 xerafins

para 14 prémios; e pela segunda, apenas ha 600 xarafins para

este estimulo, e sobrecarrega-se a Fazenda Publica com as ra-

ções e soldadas de quatro Pagens, e bem assim mais dous sol-

dados, e um Ofticiai Engenheiro. A Escola, addicionou-se no

mesmo Outubro de 1841, um Gabinete de instrumentos de

bofete e de campo, e dos modelos de material de guerra ; e

determinou-se que para o futuro, quando possa preencher-se a

Aula de Physica e Chimica, se estabeleçam os seus respectivos

laboratório e gabinete. Tudo isto, e outros adminiculos, ha de

sahir dos fundos da Escola, procedentes do producto das ma-
triculas, das cartas de approvacào, das certidões de exame, etc. !

'

Também deste producto ha de separar-se uma somma para

comprar bons livros * de Mathematica e de suas applicações, e

da Arte Militar, assim como de sciencias naturaes. No Relató-

rio do Ministro da Marinha apresentado ás Cortes na sessão do

anno corrente (1850), diz-se que o movimento da Escola foi no

anno anterior, de 94 matriculas; em 1846, 90; em 1847,

100; e 110 em 1848.

O Vice-Rei D. Manoel de Portugal, que só contava com os

meios pecuniários existentes, buscando de um modo efficaz au-

gmentar a instrucçào do Exercito, sem tanto alarde scientifico,

depois de ter criado a Livraria Publica, estabeleceo e deixou-

eflectivãmente em pé o

ARfCIIIl O MILITAR.

'

Fundado e unido á Aula de Desenho da Academia, por Por-

taria de 22 de Setembro de 1828. Depois o Governador Geral

Conde das Antas rcformou-o, segundo o disposto no § 2,° do De-

* Bons livros de Mathematica, poderão enriquecer a Escola, mas

nunca serão comprados pelo que ella produzir.
^ 1'elos documentos abaixo transcriplos, e publicados nos perió-

dicos oíTiciacs, p^ircccrá a lodo o tempo, que outro Governador da
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creio de .27 de Abril de 1842, approvada a reforma por Por-

taria do Ministério da Marinha e Ultramar de 31 de Janeiro

índia, e não o Vice-Rei D. Manoel de Portugal, criara o Archivo

Militar; porém para tirar qualquer duvida a este respeito, e caber ao

lundador do estabelecimento a honra que disso lhe resulta, transcre-

verei também um Officio do mesmo Vice-Rei acerca dos individuos

para elle designados, que provam ter o dito Archivo existido desde

1829. Eis os documentos todos.

Boletim N." 52 de 21 de Novejnbro de 1842.— O Conde das

Antas Governador Geral do Estado da índia, determina o seguinte :

Sendo da mais evidente utilidade a criação eíTectiva, e o entre-

tenimento de um Archivo, já virtualmente approvado por Decreto de

27 de Abril do anno passado, em que se guardem todas as Plantas,

e Cartas Topographicas, que se acharem levantadas, e que de futuro

se levantarem, em conformidade com o que dispõem o Decreto de

7 de Dezembro de 1836, não só para servirem opportunamente dada

a sua necessidade, senão também para se conservarem traslados de

monumentos antigos, e talvez gloriosos, que esclareçam a Historia, e

os transmitiam á posteridade : Hei por conveniente ordenar ao Te-

nente Coronel Commandante do Corpo de Engenheiros, e Director

da Escola Mathematica e Militar, que estabeleça o Archivo de Gôa

na forma do Plano, que abaixo segue assignado pelo Official-Maior

da Secretaria e que faz parte desta -, cumprindo empregar toda a di-

ligencia, para que este novo Estabelecimento comece com seus traba-

lhos no 1.° de Dezembro próximo seguinte, e ficando o Archivo con-

siderado como dependência da Escola, a seu cargo. O mesmo Tenente

Coronel, e todas as mais Authoridades assim o tenham entendido, e

executem. Palácio do Governo Geral em Pangim, 14 de Novembro
de I842.r=Coní/e das Antas.

N.° 9.— Quartel General no Palácio do Governo Geral nn Pan-

gim., 24 de Março de 1843.-

—

Ordem do Exercito.— S. Ex." o Te-

nente General Conde das Antas Governador Geral deste Estado,

manda publicar ao Exercito para seu conhecimento e mais eíTeitos os

Decretos, Portarias, e Despachos abaixo transcriptos.

N.° 923.— Tendo sido presente a Sna Magestade a Rainha, pelo

Officio N." 403 do Governador Geral do Estado da índia, de 21 de

Novembro ultimo, a Portaria N.° 1460, de 14 do dito mez, pela qual

e pelo Plano que delia faz parte o mesmo Governador Geral levou

a effeito a criação do Archivo Militar de que trata o § 2." do artigo

8.° do Decreto de 27 de Abril de 1841 : Houve a Mesma Augusta

Senhora por bem Approvar as disposições da citada Portaria, e Pla-

no, para que tenham o seu devido effeito ; o que assim se commu-
nica, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha c Ultramar



220

de 1843. Logo no começo da sua criação, no tempo do Vice-

Rei D. Manoel, para o entretenimento delie nào houve accres-

cimo de despeza, porque o Porteiro da Academia ficou sendo

lambem o desle ; os armários da Aula respectiva, serviram

ao referido Governador Geral para seu conhecimento. Paço das Ne-
cessidades, era 31 de Janeiro de 1843.— Joaquim José Falcão.

N.° 22. —Foi presente ao III.'"" e Ex.""" Sr. Governador e Gipi-
tão General, o Officio que V. S." me dirigio com data de 18 do pre-

sente niez, relativo ao Estabelecimento do Archivo MiUtar deste Es-

tado, sobre o que S. Ex.* manda responder a V, S.* o seguinte :

quanto a servir a casa da Aula do Desenho da Academia Militar, para
se fazerem os trabalhos do Archivo como V S.* lembra, e a servir

um dos armários da mesma Academia para se arrecadarem as Plantas,

papeis, e instrumentos pertencentes á profissão dos Engenheiros, bem
como de ser o Porteiro da Academia encarregado de arrecadar tudo,
e de servir lambem de Porteiro do mencionado Archivo; S. Ex.* se

conforma em tudo, com o que V. S.^ propõe e determina, que assim
o faça estabelecer communicando-o á Junta de Direcção da mesma
Academia de que V. 8.^ é Presidente : agora quanto aoa Officiaes ne-

cessários para se dar principio aos trabalhos do Archivo, desejando
S. Ex.* muito conformar-se com a proposta de V. S.* o não pode fa-

zer, por lho embaraçar a necessidade que também ha de conservar
nos exercícios em que se acham, o 1.° Tenente Secretario do Bata-

lhão de Artilheria e o Ajudante da Praça de Agoada, mas, como sem
maior inconveniente do Real Serviço, pode dispensar-se do 2.° Re-
gimento de Infanteria o Capitão Fernando Luiz Leite de Sousa e No-
ronha, ficam expedidas as precisas ordens para elle se apresentar a

V. S.^ a fim de o empregar nos referidos trabalhos como íòr mais
conveniente, podendo além disso V. S.' distribuir os desenhos de
menor consideração pelos Engenheiros, e Lentes que existem, para
os promptificarem mesmo em suas casas, quando o não possam fazer

no Archivo, e não haja pela natureza dos Desenhos algum grave in-

conveniente de se promptificarem, ou copiarem fora, isto em quanto
não houverem outros Officiaes instruídos, e desembaraçados para se

empregarem em um simiihante serviço.

Deos Guarde a V. 8.^ Quartel General no Palácio do Governo,
em Pangim, 30 de Dezembro de 1829.— 111."'° Sr. Francisco Augus-
to Monteiro CnhvdA.=. Frederico Leal Cabreira, Ajudante de Ordens
da Pessoa.

A vista destes documentos, prova-se, que o Archivo foi criado

antes do dia 30 de Dezembro de 1829, como disse, e se ha cousa

que posteriormente lhe diga respeito, não deve entender-se como
idéa oriiíinal.
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para guardar as plantas constituintes do Archivo ; e para o

enriquecer desde logo, inandaram-se alli depositar lodos os de-

senhos que havia na Secretaria do Estado, e nas outras repar-

tições publicas. O que se fez de mais em 30 de Dezembro desse

anno, foi ordenar ao Commandante do Corpo de Engenheiros,

Director da Academia e dito Archivo, que fizesse levantar

plantas dos pontos militares ainda não configurados, e copiar

quantas apparecessem de qualquer parte e logar dos Domínios

portuguezes do Oriente ; e para isso foi tirado da fileira, um
Official que o referido Commandante julgou apto para este fim,

o qual ficou em cgramissão ás suas ordens, incumbindo- se lam-

bem os desenhos aos Lentes, em quanto nào appareciam outros

habilitados. As plantas das fortalezas de Mormugào, de Rachol,

de Alorna, do Castelão de Diu, de Damào, do Arsenal da Ma-

rinha, e da Cidade de Gôa juntas a esta Memoria, foram le-

vantadas ou rectificadas nessa occasiao ; assim como as da villa

de Pangim, da fortaleza da Agoada, e de outras fortalezas, que

lá existem e cujas cópias não pude ainda obter.

. Por outra Portaria de 14 de Setembro de 1831, este Vi

ce-Rei criou escolas de primeiras letras nos logares dos aquar

telamentos da tropa, * fazendo vantagens aos mestres, e facili-

tando os meios de instrucção aos discipulos ; e para harmoni-

sar estes meios com o derramamento das luzes, mandou vir

^ Quartel General no Palácio do Governo^ em Panghfi, 1 4 de Se-

tembro de 1831.— Ordbivi do Dia.— Havendo S. Ex." mandado afi-

xar editaes sobre o provimento das Escolas de primeiras letras que
vão estabelecer-se para instrucção publica nos logares em que se acham
aquartelados os Corpos do Exercito, debaixo das direcções dos res-

pectivos Chefes, conforme as instrucções que para isso se hão de dar :

Faz saber por meio desta, que está resolvido a admittir a concurso

aquelles militares que se julgarem aptos para o dito fim, os quaes po-

dem requerer na forma dos mencionados editaes, e com a certeza de
que se forem providos se lhes dará baixa nos Corpos em que servi-

rem, mas no caso de serem Officiaes de Patente se lhes concederá a

devida reforma, se tiverem direito a pertende-la. Os ordenados dos

ditos Mestres hão de ser de 600 xerafins por anno ou cincoenta por

mez, e os dos Ajudantes de 300, ou vinte e cinco por mez, isto a

cada um.= Frederico Leão Cal^reira, Ajudante d'Ordens da Pessoa.
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uma typographia de Macáo, e estabeleceo a Imprensa Nacional

de que n'oulro capitulo se dará maior noticia. O Governador

Interino Lopes de Lima, a exemplo daquella primeira institui-

ção, renovou em 19 de Novembro de 1840 a Aula Regimen-

tal de Artilheria fundada em 1774, e extincta no tempo do

Conde de Sarzedas, e uma Escola de Pratica de Serviço de Ar-

tilheria, gratuitas, de que era Professor no dito Regimento um
Official delle.

O material desta Arma foi reformado e aperfeiçoado no

decurso do anno de 1828 por ordem do Vice-Rei D. Manoel

de Portugal, que em 15 de Agosto desse anno mandou cons-

truir reparos de flexa, e armões para os parques de campanha,

c applicar os antigos para as baterias de posição. ^ N^uma pa-

lavra, para estabelecer na índia um systema militar em tudo

similhante ao da metropoli, buscou tornar igual a apparencia

destes, nas próprias pessoas, e nos seus movimentos ; e para

isso, além de os fazer manobrar debaixo das vistas de um ha-

* O 111.'"" e Ex."" Sr. Governador e Capitão General, manda re-

melter a V. S.* o incluso Desenho, contendo o plano e elevação de
uma peça de campanha de calibre três, com seu reparo de construc-

ção moderna denominada ^íjc«, e respectivo armão, para que V. S."

regulando-se por elJe mande promptiíicar alguns parques de diíTeren-

tes calibres com as devidas proporções, principiando porém por seis

canhões do mesmo calibre, três dos que existem no Batalhão de Ar-

tilheria, e que devem remetter-se ao Arsenal da sua Inspecção, con-

forme a Ordem que para isso se expede. Os parques deverão ser sem-

pre considerados de cinco canhões e um correspondente obuz, ou

somente de seis canhões, e os reparos de construcção antiga em que
estão ou estiverem montados, deverão conservar-se com o preciso

cuidado para depois servirem em Fortaleza, e outras posições em
que possa ser admissivel o seu uso; e no caso de estarem incapazes,

aproveitar-se-lhe para os novos a ferragem, e mais objectos que nel-

les, ou em outras similhantes obras poderem com vantagem empre-

ga r-se.

Deos Guarde a V. S.^ Quartel General no Palácio do Governo,

em Pangim, 15 de Agosto He 1828. — III.""" vSr. Bernardo José de

Sousa Soares de Andréa.= Frederico Leão Cabreira^ Ajudante de Or-

dens da Pessoa.
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hil inslriictor em repetidos exercícios, * determinou, por Por

taria do 24 de Maio, que o Exercito tivesse os seguintes

* Quartel General no Palácio do Governo^ cm Pangim^ 12 de Fe-

vereiro de 1828,— Instrucçòes para o Sr. Coronel Graduado do E.xer-

cito de Portugal João Casimiro Pereira da Rocha e Vasconcellos^ prin-

cipiar a dar o devido cumprimento á Portaria do Illj"° e Ejc.'"" Sr. Go-

vernador ê Capitão General de Mar e Terra destes Estados da índia do

1 ." de Janeiro do corrente anno, pela qual o mesmo Ex.""" Sr. o encar-

regou de instruir toda a hífanteria da Guarnição deste dito Estado.

Artigo \° No dia 15 do corrente deverá o dito Sr. Coronel

principiar a dar Instrucção aos Officiaes, Officiaes Inferiores, Cade-

tes, e Cabos de Esquadra que se lhe tiverem para isso apresentado,

devendo a mesma instrucção ser regulada pelo que se acha em pra-

tica no Exercito de Portugal a similhante respeito.

Arttgo 2.° Os referidos indivíduos por quem deve principiar a

instrucção, sao um Capitão, um Tenente, um Alferes, e quatro Cabos

de Esquadra de cada um Corpo de Infanteria desta guarnição, ex-

cepto do 1.° Batalhão aqui aquartelado, porque deste devem todos

os Officiaes que estiverem fora do serviço ser presentes á instrucção

e nella exercitados, acontecendo isto somente de tarde aos que sahi-

rem de guarda, de ronda ou outra qualquer funcção do mesmo
serviço.

Artigo 3." Vão ser instruídas além das pessoas que ficam decla-

radas os Cadetes do 2.° Batalhão que a isso voluntariamente se prom-
ptificaram, e o dito Senhor Coronel Instructor admittirá além destes

todos os Officiaes, e mais pessoas ou sejam desta ou de qualquer ou-

tra guarnição das que estão sujeitas ao Governo de S. Ex.* que para

isso se lhe apresentarem com Guia ou Documento deste Quartel Ge-

neral que os authorise para o indicado fim, e bem assim as recrutas

de todos os Corpos que o Sr. Marechal Commandante Militar man-
dar pôr á sua disposição.

Artigo 4." As horas da instrucção serão duas de manhã e duas

de tarde, todos os dias, excepto os Domingos, e os mais em que
houver obrigação de ouvir Missa, e o Senhor Coronel Instructor

concordará nas horas e logar em que deve praticar-se com o Com-
mandante do referido Batalhão, para que tudo harmonise, e concorra

para o útil fim pretendido.

Artigo 5.° É bem de esperar que não hajam faltas a punir, po-

rém no caso de alguma existir, se fòr commettida por Official de Pa-

tente dos que constituem o Deposito, o Sr. Coronel Instructor o ad-

vertirá, ou se lhe parecer dará parte ao Sr. Marechal Commandante
Militar para ter o procedimento que lhe parecer conveniente, e si-

milhanlementc praticando a respeito de S. Ex.^ se o Official perten-
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UNIFORMES.

As fardas que eram nesse tempo de ganga azul ferrete, e os

\ivos e canhões de igual fazenda de cores, passaram a ser de

panno azul. A gola, e canhões, forro e vivos do 1° Regimento,

tudo amarello, como eram os do 1 .° Batalhão extincto que pas-

sou a fazer parte delle. A gola, canhão, forro, e vivos do 2."

Regimento, encarnados, como tinha o 2° Batalhão extincto, o

cer ás praças subalternas deste Governo. Se fòr praça do 1." Bata-

lhão o respectivo Commandante lhe fará a advertência, ou castigará

como convier, e se fòr do Deposito que não seja Official de Patente

ao Sr. Coronel Instructor pertencerá dispensar de alguma lição qual-

quer pessoa que estiver instruída, e que manifeste muita neeessidade

de similhante dispensa.

Artigo 6° O mais antigo dos Capitães que vier dos referidos

Corpos para se instruir commandará o Deposito, e delle exigirá o

Sr. Coronel Instructor a relação nominal de todas as pessoas do mes-

mos Corpos, excepto do referido 1." Batalhão, que constituem o in-

dicado Deposito de Instrucção.

Artigo 7." O Sr. Coronel Instructor dará ou remetterá todos os

Domingos a S. Ex.* uma parte em que se declarem os progressos da
Instrucção na semana finda, e bem assim as faltas que occorreram,

ainda que já estejam reprehendidas, ou castigadas as pessoas por

quem foram commettidas.

Artigo 8.° Os Militares Portuguezes sempre consideraram pe-

queno qualquer trabalho que houvessem de vencer para conseguir a

gloria do Estado, ou afim de se habilitarem para isso ; portanto

S. Ex.* tem a mais bem fundada esperança de que esta occasião será

mais uma das muitas em que se tem demonstrado tão nobre senti-

mento, e de que todas as pessoas que vão entrar, na instrucção, o

farão com tal gosto, que ella seja olhada mais como um divertimento

militar, do que como um trabalho
;
para o que certamente concor-

rerá muito a docilidade, civiUdade, e paciência com que o Sr. Co-

ronel Instructor se haverá para com todos nas suas indispensáveis ex-

plicações.

S. Ex.^ terá a satisfação de assistir algumas vezes á instrucção

das diíTerentes Escolas, esperando que sempre terá occasião de elo^

giar o seu adiantamento, nr^ Frederico Leão Cabreira^ Ajudante d'Or-

dcns da Pessoa.
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r[iial passou igLial mente a fazer parle delle. O feitio das fardas,

ílcou sendo como o dos corpos de Caçadores. O 1 ." Batalhão des-

tes, íicon tendo gola e canhões amarellos, como o 1." Regimen-

to; o 2." Batalhão dilo, gola e canliôes encarnados, como o 2.°

Regimento ; o 3." Batalliào, por nao ter corpo de Infanteria cor-

respondente, ficou tendo gola e canhões azues claros. O Bata-

lhão de Artilheria ficou lendo gola azul elara, forro encarnado

e canhões pretos. As barretinas ficaram tendo chapas de me-
tal amarello com os números abertos, e por cima delles tive-

ram os Granadeiros, granadas, e Os Fuzileiros, Armas Reaes.

Ficou lambem sendo permittido o uso das jaquetas de policia

com divisas, e com as jaquetas os bonels baixos sem galào de

ouro ou praia.
*

* Quartel General no Palácio do Governo em Pangim, 24 de Maio
de 1828.— Ordem do Dia.— Sobre as cures de que devem ser os

uniformes, manda S. Ex.' publicar a seguinte

Portaria.— As cores dos fardamentos dos Corpos de 1." linha

(la guarnição deste Instado serão daqui em diante as seguintes: To-

das as fardas serão de panno azul ferrete, sendo o feitio das dos Ca-

çadores conforme as modelos que em tempo competente hão de
promptificar-se.

A gola, canhões, vivos, forro, e tudo o mais das fardas no 1."

Regimento de Infanteria será como no 4.° Batalhão extincto, que pas-

sou a fazer parle do dito Regimento.

No segundo Regimento de Infanteria será tudo como se achava

estabelecido para o 2.° Batalhão extincto que passou a fazer parte

deste mesmo Regimento, tendo além disso a gola das fardas encar-

nadas como os canhões.

No 1." Ratalhão de Caçadores será a gola das fardas, e canhões

amarellos, como no 1.° Regimento de Infanteria.

No 3." Batalhão de Caçadores, será gola, e canliões azues claros.

No Batalhão de Artilheria, será gola azul clara, ficando comtudo
o mais qne tem, na forma em que se acha.

As Authoridades a quem o conhecimento, e execução desta per-

tencer, assim o lenham entendido, e executem com os assentos e re-

gistos necessários. Palácio do Governo em Pangim, 24 de Maio de
\ò19,.= Portugal.

Sobre os Corpos de Caçadores, em tempo competente determi-

nará S. Ex.* que venham ao Quartel General os individues que hão

de ser vestidos para servir de modelo a cada um delles.

Fica continuada a permissão do uso das jaquetas de policia com
]5
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Pela organisaçào que o Governador interino Lopes de Li-

ma, deu á lro[)a cni 19 de Novembro de 1840, houve tam-

que se vestem os Officiaes de Patente neste Estado, com as mesmas
divisas que tem para designar o posto de cada um. Similliante per-

missão fica ampliada a favor dos Officiaes inferiores até Furriel in-

clusivamente sendo as divisas sobre as jaquetas também da cor das far-

das, pura os primeiros Sargentos três galões de liga de seda ama-
rellu de um terço de pollcgada de largura, formando ângulos com
os vértices para baixo logo acima do cotovelo, para os Segundos Sar-

gentos dois dos ditos galões, ^ um para os Furriéis; tudo no braço

direito. Os Sargentos de Krigadas terão a mesma divisa dos 1."*

Sargentos, sendo os ângulos com o vértice para cima, os Tambores
mores o mesmo que os Segundos Sargentos, sem angulo algum, e

«iispostas orisontalmente as divisas. Os Srs. Commandantes dos Cor-

pos poderão ampliar a favor dos Cadetes, naquelles serviços em que
possa ser admissível similliante uso, e neste caso as estrellas serão o

seu único distinctivo.

Com as referidas jaquetas poderão os Officiaes e Cadetes usar os

bonets baixos sem galão de ouro ou prata como já usa a maior parte,

os inferiores porém usarão com similhante uniforme dos bonets altos

ou barretinas oleadas sem cbapas, de que também a maior parte usa ;

porém em todos é indispensável a uniformidade mais rigorosa.

Para os fardamentos de policia que hão de distribuir-se aos Ca-

bos, soldados, e mais praças de pret de que acima se não trata, se

darão as precisas regras em tempo competente.

O uso das fitas para suspender as golas de metal, fica prohibido

devendo substituir-se-lhes competentes cordões também uniforme-

mente.

S. Ex.^ recommenda que as bandas chamadas de cinto, ou de
liga de retroz, de que usam os Officiaes dos Corpos com as jaquetas

de policia sejam uniformes-, isto é, sem bordaduras de ouro, ou
prata nem mesmo de retroz-, sem borlas ou franjas de seda, que al-

guns trazem na parte final do caseado, isto é, só com o caseado da

liga de retroz de que são os pontos ou ilhozes precisas para abotoar:

com estas Bandas em similliante uniforme fica dispensado o uso das

competentes borlas.

Procurar-se-ha que as referidas borlas das bandas de que os Offi-

ciaes dos Corpos devem usar com farda, ou grande uniforme, os fia-

dores das espadas, penachos, e tudo o mais que conslitue o farda-

mento, armamento, e ornamentos dos sobreditos Officiaes seja com
a maior uniformidade possivel.

Fica dispensado aos Officiaes de Patente, o uso das polainas

brancas que fazia parte dos seus grandes uniformes; dos quaes uni-



227

bom mudança tle uniformes, segundo o § 8.° e tabeliã n." 1,

da Portaria dessa data, que os designou, e vem a ser os indi-

cados no mappa abaixo :

CORPOS



O Governador Grral Conde das Antas, tendo alterado a

composição das Brigadas pela dissolução dos dons últimos Ba-

talhões de Caçadores, ordenou em G de Outubro de 1842, que

o Exercito se considerasse dividido em três daquellas, compos-

tas, a 1 .'\ do 1." de Caçadores e 3." de Iníanteria ; a 2.*, do 2."

de Caçadores e 4." de Iníanteria ; ca 3.% dos novos 5.° e 6."

destacados permanentemente em Macáo, e Timor. Passou por

tanto o 2.° de Caçadores, a ter gola e canhões encarnados e

carcella azul, em iiarmonia com as vistas do Corpo, com o qual

formava.

Depois de ter descripto o pessoal da força militar da ín-

dia, e as diíTerenles phases por que passou, nào deve esquecer

também a sua administração criminal e económica, pelo que

explicarei desde j;1 os motivos da criação e funcções da

ninguém vai supplicar ali,Míma cousa, ou cumpiimentar a pessoii de
respeito, sem ir com a maior decência qne lhe é possivel.

Pela Lei de 24 de Março de 1764, se acha declarado que o

aceio constitua uma mui importante parle da disciplina militar, logo

deve procurar-se que elle exista nos uniformes da Tropa, e que se não
confunda com 'o luxo mal entendido, a que as pessoas menos sensatas

também dão o nome de aceio.

Com as indicadas disposições, cuida S. Ex.* ter feito bastante

vantagem aos indivíduos que tem a honra de servir nos Corpos Mi-

litares deste Estado ; outras muitas que o mesmo Ex."" Sr. deseja fa-

zer-lhes, não cahem na sua autlioridade, porem é de esperar, que a

Sereníssima Senhora Infanta llegente se digne attender ás liepresen-

taçòes que S. Ex." tem feito subir á Sua Keal Presença, sobre simi-

Ihante attendivel objecto; e o bom serviço, a disciplina, e subordi-

nação dos mesmos Corpos excitarão o mesmo Ex.""" Sr. a renovar as

suas Representações.

S. Ex.' espera finalmente, que o Sr. Marechal Commandante Mi-

litar da Guarnição deste Estado, dè as disposições que lhe parecerem
convenientes para que tenha effeito quanto fica determinado, mar-
rando o tempo que lhe parecer preciso para mediar entre a data

desta, e a sua execução, isto sobre aquellas disposições que não po-

dem immediaiamenle eífeclu^r-se.^ Frederico Leão Cabreira, Aju-

dante d 'Ordens da Pessoa.
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JUMA DO FAKIÍAMIL^TO.

O Estado da índia rogulava-se ejii muita cousa por leis

especiaes, e o seu Exercito participava destas excepções. O 3."

Alvará de 28 de Abril de 1773, que compreliendia muitos ra-

mos do serviço público, regulou entre outros objectos milita-

res, * a sua administração económica. E posto que os Vice-

Reis e Capitães Generaes, a cada passo estivessem modificando

as ordens da Corte, sem portanto haver legislaçíio permanente,

comtudo as reiteradas Provisões do Conselho Ultramarino, res-

* Cópia í/o § 8." do artigo 3.° do Alvará de 1Ò de Abril í/e 1773,

para regular dijferentes objectos militares^ e econoinicos deste Estado —
Todos os referidos assentos serão sempre escriptos com limpeza, e

])or letra clara, e intelligivel, e serão formados com a maior exacti-

dão em quanto á substancia do contheúdo nelles. l\ira o que se es-

colherá um Subalterno que seja hábil em cada Regimento vencendo
soldo dobrado em quanto bem fizer a sobredita escripluração, e apre-

sentar ao tempo do vencimento dos quartéis Certidão do Coronel, ou

Commandante do Regimento de ter bem cumprido a sua obrigação.

Os quaes Subalternos serão obrigados todos os dias que não forem

de guarda, ou de manhã ou de tarde a irem aos respectivos quartéis

(los Regimentos, ou a casa do Commandante, onde se achar o Livro

Mestre, para nelles, ou nella se escripturarem na dita forma os assen-

tos, e notas que se lhes determinarem, nos logares que já se acham
titulados, e pautados nos mesmos Livros, com as observações que se

declaram neste Alvará; de sorte que os ditos Livros andem sempre

em dia : para se poderem extrahir delles os Mappas volantes que te-

nho determinado no dito Alvará : para se registarem em outro Livro

todas as Ordens e Alvarás pertencentes ao governo económico dos

Regimentos : e para se formarem, e escreverem os mais Registos, Cer-

tidões, Relações, e Contas, e papeis que houverem de assignar e dar

os Coronéis e Commandantes, ou sejam para o Meu Real Serviço, ou

para o bem das partes. Sendo outro sim obrigados a irem á The-

souraria respectiva, ou á Junta da Minha Real Fazenda, e sua Con-

lafloria, quando lhes fòr ordenado para darem razão de quahjuer dú-

vida que se offerecer, e assistirem ás revistas dos Regimentos: e íi-
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tringindo, ou sanccionando * a legislação subalterna, davani

aquellas variadíssimas e desericionarias providencias locaes, um
nexo que, debaixo de certo ponto de vista, podiam conside-

rar-se sistematicamente combinadas. Nestes termos, a força

militar, era em parte regida pelos regulamentos em vigor no

Reino, que se applicavam á índia, sempre que não havia der-

rogação expressa; e por isso, ainda que o Alvará de 12 de

Março de 1810 nao fosse mandado alli observar por ordem

régia, lá se hia parcialmente executando nos últimos tempos

do Governo do Conde do Rio Pardo. Também o Governo Pro-

visório que lhe succedeu, mandou em 18 de Outubro de 1821

fazer extensivos ao Exercito daquelle Estado vários artigos do

referido Alvará ; e finalmente o Com mandante Militar Augusto

Pinto obteve do Governador D. Manoel da Camará que, para

a disciplina e economia do mesmo Exercito vigorassem outros

artigos do Regulamento de ínfanteria de 181('
; mas faltou-lhe

a força, e o apoio necessários para tornar effectivo o § que de-

terminava o numero de peças de {lanno para as fardas e far-

detas de cada Corpo, e marcava o tempo do vencimento delias.

Assim, quando o Vice-Rei D. Manoel de Portugal abordou

á índia em Outubro de 1827, vio a Tropa mal fardada, e soube

que todo o seu péssimo equipamento fornecido pelo Arsenal

era carregado por alto preço, e distribuído em épocas diversas

e arbitrarias, em menoscabo do disposto nos Alvarás de 12 de

Março de 1810, 21 de Fevereiro e 23 de Julho de 1816 que

se dizia terem sido adoptados. Portanto, mandou proceder a

um rigoroso exame dos livros mestres dos Corpos e a toda a

contabilidade delles, que achou viciada e confusa, sendo-lhe im-

possível liquidar por taes documentos o debito e credito de

cada praça. A vista de tamanha desordem, e para nào instau-

cando responsáveis os Commandanles dos respectivos Regimentos de

tudo o referido, conforme o genuino sentido do 2.° artigo de guerra.

N. B. Está registado o dito Alvará a folhas 375 v. do Livro 9."

dos Registos gcraes da Thesouraria Geral das Tropas do Estado da

índia.
* Os Vicc-Rcis tinham authoridadc de Decretar, e de fa/.cr loys,

como ao diante sc dirá.
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rar, no começo do seu Governo, tardios e talvez, intermináveis

processos, inormenlc no 5." Batalhão, nomeou outros Comman-

dantes, e propôz e venceo na Junta da Fazenda que a contabi-

lidade do Exercito, a certos respeitos, se desse por íinda até

aquella data, sem haver procedimento contra ninguém, submet-

tendo-se esta medida á approvaçao de Sua Alteza a Senhora

Infanta Regente. Para evitar novos descaminhos criou por Por-

taria de 26 de As^osto de 1828 ' uma Junta Administrativa

* Quartel General no Palácio do Governo' em Pangiin, 27 de

Agosto de t828.— Oiíde.m do Dia.— O III."'" e Ex.'"" Sr. Governador

tí Capitão General, Manda publicar a Portaria abaixo transcripla,

para ter a sua devida execução; e bem assim as Instrucções, que de-

pois cora o autographo da dila Portaria ficarão em poder do Sr.

Marechal Commandante IMilitar, para as fazer prezentes na Junta de

que a referida Portaria tracta, e de que o mesmo Sr. Marechal é no-

meado Presidente, a fim de serem guardadas no seu competente ar-

chivo.

Portaria.— Não sendo o systeraa que aqui se estabeleceo em 18

de Outubro de 1821, para a administração dos fardamentos da Tropa

regular da guarnição deste Estado, análogo á organisação, c circum-

stancias dos respectivos Corpos, e estando pelo Plano publicado na

referida data em vigor parte do que dispõem o Alvará de 12 de

Março de 1810, promulgado no Rio de Janeiro-, e outra parte não,

pela razão de não terem os ditos Corpos a mesma organisação, e cir-

cumstancias daquelles para quem se estabeleceo o sohredito Alvará -,

ficando por isso defeituoso, e irregular o mencionado systema : Hei

por conveniente ao Real serviço, determinar a similhante respeito o

seguinte

:

1." Que se congregue uma Junta para administrar, e distribuir

os fardamentos em geral a todos os Corpos que guarnecem esta Ilha

de Goa, e Províncias adjacentes; regulando-se na referida adminis-

tração, distribuição, e mais trabalhos relativos pelas Instrucções que

serão com esta por mim assignadas e datadas de hoje, as quaes va-

lerão em tudo como se aqui estivessem incorporadas; sendo as ses-

sões ordinárias nos dias 10, e 25 de cada mez, ou nos próximos se-

guintes, se aquelles forem occupados ou competentemente feriados.

2.° Que seja Presidente da dita Junta o Sr. Marechal de Campo,

Augusto Pinto de Moraes Sarmento, Commandante da guarnição deste

mesmo Estado ; e Yogaes, os Commandantes dos Corpos de Artilha-

ria e Infanteria, existentes nesta mesma Ilha, sendo substituídos nas

suas faltas por aquelles Officiaes (|ue lhes forem mais immediala-
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do Fanlame^to do Exercito, presidida pelo Marechal Coinman-

dante Militar, e composta de iiiii Major do Corpo de Enge-

nheiros, do Coronel Instructor, dos dous novos Com mandantes

dos Corpos da Capital, e de um Secretario sem voto. Tamhem
com as Instrucçôes que coordenou para este objecto, conscguio

da dita Junta da Fazenda, que o Estado pagasse integralmente

á força eOectiva, sem attender ao seu licenciamento, e a outras

alterações temporárias, sendo a base em que fundava o seu

systema de economia, fardar e equipar a tropa, e reparar-lhe

mcnle inferiores em graduação, e estiverem em exercicio no respe^

clivo Corpo; e bem assim serão Yogaes o Coronel actual Instructor

de Inlanteria, João Cazimiro Pereira da Rocha e Vasconcellos ; e o
Major do lleal Corpo de Engenheiros, Francisco António de Lemos,
por ter eu em vista encarregar de futuro esta Junta de diíFeren-

tes objectos, tocantes ú conservação, melhoramento, e concerto dos
Ouarteis.

3." Que seja Secretario e Thesoureiro da Junta, sem voto nella,

e com a gratificação que vai designada no § 1.° do Artigo 3.° das

citadas Instrucçôes, o Commissario assistente do Tiiesoureiro das Tro-

pas, lAIanoel Xavier do Rosário e Ozorio, ficando dispensado de pas-

sar mostras mensaes ; e nos seus legitimos impedimentos servirá o
mais antigo dos Cominissarios Pagadores.

4.° Que as sessões da Junta sejam na casa em que se fazem as

da Administração do Monte Pio, aqui estabelecido, e que o cofre se

guarde aonde se acha arrecadado o do mesmo Monte Pio; sendo
por hora o Deposito dos géneros no pavimento superior da casa eni

que estiveram alojados os granadeiros do Batalhão de Inlanteria ex-

tincto.

5.° Finalmente que os Commandantes dos Corpos remetiam com
a possivel brevidade á referida Junta o dinheiro de fardamento, e

géneros novos que tiverem em deposito cobrando competentes re'ci-

bos; e que o mesmo pratiquem com os Livros pertencentes ú Admir
nistração, logo que tenham concluido o ajuste de contas de que trata o

§ 12.° do artigo 7.° das supracitadas Instrucçôes, regulando-se no mais

pelas ordens, que a similhante respeito lhes serão expedidas. As Au-

thoridades, a quem o conhecimento, e execução desta pertencer, as-

sim o tenham entendido e executem registando-se esta na Secretaria

do Estado, e em todos os mais logares onde tal registo, e outros as-

sentos se fi/crcm necessários. l'alacio do Governo em Pangim, 26

de Agosto tic ]S2S.r=Por(ugaf.
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os Quartéis com o produclo das licenças que a seu arbítrio
*

e em guardadas proporções e circumstancias tencionava dar.

* Palácio do Governo em Pangim, 22 de Janeiro de 1831.— Or'

DEM DO Dia — O 111.°"' e Ex."'" Sr. Governador e Capitão General,

manda publicar para ter a devida execução a seguinte

Portaria.— Sendo privativamente da authoridade do Governo

deste Estado o conceder, ou deixar de conceder as licenças que oc-

c.asionalmente precisam, e que são permittidas em tempo de paz aos

soldados, e mais praças dos Corpos do Exercito; e sendo da mais re-

conhecida necessidade, que haja um fundo disponível para occorrer

a diíTerentes despezas que são indispensáveis, tanto para os arranjos

interiores dos muitos raáos quartéis em que actualmente se acham

alojados os ditos Corpos, afim de os tornar mais capazes de serem

habitados, como para se fornecerem os utensílios, e mobilia necessá-

ria aos mesmos quartéis, e corpos de guardas, e a sua illuminação,

escripturação, promptificação de Livros, e outros indispensáveis obje-

ctos sem embaraçar os trabalhos privativos, e ordinários do Arsenal

lleal por onde até agora se tem fornecido alguns delles : Hei por con-

veniente ao Ileal Serviço, determinar o seguinte

:

1.° Que os soldos, e mais vencimentos das praças de pret a quem

os Commandantes dos diíTerentes Corpos, comprehendida a Compa-

nhia de mouros, tiverem concedido no presente mez, e concederem

daqui em diante licença registada na conformidade das ordens esta-

belecidas, sejam reunidos na Thesouraria das Tropas, e se entreguem

em cada mez, com a importância destinada para fardamento do Exer-

cito á Junta Administrativa do mesmo fardamento, devendo porém

os recibos, e guias por onde se verifica esta entrega, conter em addic-

ções separadas a importância dos mesmos fardamentos, e aquella pro-

veniente das referidas licenças,

2.° Para se proceder facilmente ao apuro da dita conta deverão as

relações de mostra das diíTerentes Companhias conter respectivamente

no fim de cada uma a declaração das indicadas importâncias, isto é,

daquella do fardamento em separado do equivalente das licenças •, e

no resumo de mostra que dão os Commandantes dos Corpos deverão

lambem achar-se as sommas das addicções que contiverem as ditas

relações das Companhias.
3.° Em consequência dos dous antecedentes artigos deixará do

presente mez inclusive em diante de se abonar e receber em cada

Corpo, como até agora a importância de tantas licenças de registo,

quantas eram as Companhias delles, por quanto as despezas a que

aquelle fundo era destinado, vão ser satisfeitas, conforme as Instruc-

ções que brevemente se publicarão, pela Junta Administrativa do

fardamento no cofre da qual deverão opportunamentc entrar com a
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o resultado desla providencia foi tào vantajoso, que a tropa

dentro em dous annos se achou no mais completo aceio, os

quartéis reparados, o cofre do fardamento com tantas sobras,

([ue delias se tiraram as grossas quantias para os (alli) caríssi-

mos instrumentos das bandas de musica militar, que até en-

tão mal houvera na índia; sommas que desde Janeiro de

1831, a Dezembro de 1834 chegaram a 65:G00 xerafins, ou

10:496ÍÍ000 réis, fortes, e só no anno de 1840, subiram a

20:000 xeraíins ou o:200;í)000 réis, fortes. Este systema que

o Marquez deCastello Novo cstabeleceo criando a Caixa Mili-

tar em 29 de Dezembro de 1745, para acudir aos fardamen-

tos da Tropa, despresado em 1 760 pela Corte, de onde se man-
daram os mesmos fardamentos, e as mitras e xifarotes para os

soldados ; seguido pelo Vice-llei D. Manoel de Portugal debaixo

de iguaes vistas de economia e prompta satisfação, deixou tam-

bém de subsistir, em virtude do disposto no § 15.° da Porta-

ria de 19 de Novembro de 1840, do Governador interino Lo-

pes de Lima, que mandou abonar o fardamento em dinheiro

a razão de 12* m>, 'por dia a cada praça, eapplicado nos

Coiyos por um. Conselho Administrativo como se 'praticava em
Portugal. E pelo § \(S.'\ Jicou também cessando a diferença

de vencimentos entre ?iativos e europeus, ou descendentes, os

quaes tanto em serviço activo como em veteranos, e presidios

perceberiam todos o mesmo pret e mais vantageiís sem dtffe-

posslvel brevidade os remanescentes do mesmo fundo, que existirem

nos cofres ])arciaes de cada Corpo, com todos os Livros e Documen-
tos relativos á sua contabilidade.

4.° A sobredita Junta Administrativa do fardamento do Exercito

deste Estado, mandará receber todas as clitas quantias existentes, bem
como as que mensahiiente se forem vencendo, e terá delias, uma es-

cripturarão separada daquella do fardamento, mas que em tudo lhe

seja similhante, remettendo por isso a este Governo em cada semestre

mappas duplicados da sua receita, e despeza separados daquelles re-

lativos ao mesmo fardamento. E o mais se declarará nas ditas Instruc-

ções que hão de publicar-se. As Authoridades e pessoas, a quem o

conhecimento e execução desta pertencer assim o tenham entendido

e executem com os assentos e registos necessários. Palácio do Go-
verno em Pangim, 15 de Janeiro de 183 1 .= /^o/Yí/^W.
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rença alguma. Com esta inovação iníqua, foi atacada uma me-

dida justissima, que todos os Governadores antigos respeitaram,

e que o Vice-Rei D. Manoel do Portugal muito considerou

attendendo a que os europeos não comiam só arroz e caril,

sendo-lhe precisos outros vencimentos para as vitualhas de que

usavam, mais despendiosas do que as dos nativos, e castas da

índia ; o que foi ponderado na Portaria da Organisacão do

Exercito, transcripta a pag. 77 na qual se fundamenta a dif-

ferença dos soldos, e a maneira de os obter : o soldado euro-

peo, nascido n'outro clima, com um estômago habituado a di-

gerir substancias animaes, e a bebidas espirituosas, consum-

mindo parte delias em copiosas transçudações, ou morre de

fome, e definha-se, com o pouco soldo que hoje tem, ou tor-

na-se ladrão, e deserta para acudir ás suas imperiosas necessi-

dades. O soldado indigena, criado desde a infância com arroz

somente, pouquíssimas fructas, e caril feito de vegeta es, e al-

gum peixe miúdo que lhe serve de tempero, não é animado

da mesma energia gástrica, as suas vísceras e poros, não desa-

fiam a mesma quantidade de acção atmospherica, e não tem

um trabalho orgânico em todas as funcções da vida, como o

soldado europeo, mais toroso, mais robusto, mais sanguíneo,

mais solido de fibras, e mais potente a todos os respeitos.

Numa palavra, com o disposto no § 15.° da Portaria de 19 de

Novembro de 1840, atacaram-sc as leis physicas, a hygiene, e

todas as conveniências politicas, económicas e civis.

JUSTIÇA MILITAR.

A índia, como se disse, era regida por leis especiaes, não

só porque assim convinha ás circumslancias peculiares daquellc

Estado, se não por que os Vice-Reis assumindo uma authorf-

dade igual á do Soberano* raro era aquelle que deixava pre-

* Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem que por ser

iniformado que os Visorreys e Governadores da índia no tempo do
seu governo passão muitos mandados seus per que derrogão meus
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sislir as ordenanças antecedentes, e não as revogava, ou am-
pliava conforme a natureza do hálito das respirações ao seu

Regimentos e provisões de que se seguem grandes danos e ynconve-
uientes a meu serviço e querendo nisso prover de maneyra que se

atalhe esla tão prejudicial desordem Quis porhem e mando que de-

pois dcsla mynha provisão chegar as ditas partes nenhum Visorrey

nem governador delas não passem mandado algum perque derrogão
os taes llegimentos e provisões em todo, nem im parte senão em
casso tal que claramente se entenda ser forçosso E necessareo E que
convém a meu serviço. E passamdosse (o que não creo ) Por este

mando ao Secretario das ditas partes, que não íãça o tal mandado E
ao Chanceller, e Ofíiciaes da Secretaria delas qúe o não passem pela

dita chancellaria e aos quaesquer outros Officiaes a que pertencer

que o nao cumpram nem guardem sopena de mandar proceder com
muyto riguor contra os culpados neste casso. Xotefico-o assy ao Viso
Rey e Governador das ditas partes que ora o he ao diante, íor e aos

ditos officiaes e lhos mando que maneyra que se nesta mynha provi-

são contem a cumprão e goardem e facão comprir e goardar intei-

ramente, a qual se registará nos Livros da mesma chancellaria delas.

Pêra se saber : que o tenho assy mandado, e o traslado dele terá o
Chanceler em seu poder; e valera como. (^arta. começada em meu
nome, o passada per minha chancelaria posto cjue per ela não pas-

sara sem embargo da ordenação do 2." livro titulo XX que o con-

trario dispõem, manoel de toros o fez em Lisboa a 22 de fevereiro

do 591 (Í591) Eu o Secretario Diogo velho a fez escrever. (Extrahida

do Livro existente no Cartório da Secretaria da Marinha que tem por
titulo: índia— Registo de Carias— Anno de 1589 lhe 159C.

A folhas 113 V. do Livro 53 das Ordens Reaes expedidas em
1688 está na Secretaria do Estado da índia, a seguinte:

«Governador da India^ Eu ElRey vos envio muito saudar: Man-
dando ver algumas das Levs que o Conde de Alvor fez nesse Estado

no tempo c{ue nelle foi Vice-Rey me pareceu conveniente dizer-vos,

que Me aviseis do titulo com que os Vice-Revs e Governadores do
mesmo Estado podem nelle estabelecer Leys, mandar se executem que
sem embargo das Ordenações em contrario, valham sem passarem, e

publicarem na Chancellaria. E no entre tanto Ordeno aos ditos Vice-

Reys e Governadores não uzem mais do estilo de estabelecer e der-

rogar Leys, e somente possam por provisões suas (as quaes serão

guardadas como Leys) dar remédio, e providencia nos casos em que

o pedir a necessidade publica do Estado a respeito da grande dis-

tancia e prejuiso que resultará de se não executar logo o que fòr

mais preciso e necessário. E que em quanto não vão confirmadas ou
derrogadas as Leys que fez o Conde de Alvor se guardem, e nesta
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alcance. * Portanto, havia alli preceitos e anon)alÍas governa

inentacs de tal eslravagancia que chocavam a boa razào. Uma
delias era a que permittia aos Desembargadores conhecerem

dos despachos militares'* e duvidarem das Patentes, Alvarás e

iórina se execulem sem embargo de quaesquer outras ordens em con-

irario. Escripla em Lisboa a 20 de Março de 168H.= Ui:Y.=r:Para

o Governador do Estado da índia.— Conde de Valle de Reis.

* Dom João Rey de Portugal etc. Faço saber a Voz Conde da

Ericeyra D. Luis de Menezes V. lley e Capp/" general do Estado da

índia, que vendose as contas iniforniações, e mais papeis contheudos

Tia Relação inclusa assignada pello Secretario do meu Concelho Ul-

tramarino em que vosso antecessor o Conde de Sandomil apresenta

os motivos que tivera para fazer o Alvará de vinte e três de Dezem-

bro de mil sette centos, e trinta e três pello qual determinara a for-

ma se devia praticar nos pagamentos e despezas de minha fazenda

nesse Estado, cuja disposição encontra a minha Ordem de outo de

Abril de 1732 porque lhe ordeney, mandasse formar um novo Regi-

mento da fazenda, e outros p.' as Feitorias na forma expressada na

mesma ordem; nesta consideração; me pareceu ordenar-vos que ou-

vindo o Dez." José Pedro Emaús e o Dez. " Luis Aflbnso Dantas, e

as mais pessoas que entenderes que pella sua experiência podem dar-

vos seus pareceres nesta matéria, examineis qual das disposições será

mais útil, e fácil de se praticar na parte em que se encontram, e

quando arbitreis que o Alvará do Conde de Sandomil prefere em al-

guma cousa ao disposto no dito Regimento, altereis este mesmo Re-

gimento fazendo-o praticar na conformidade da minha Rezolução de

7 de Abril de 1732 havida em consulta do meu Concelho Ultrama-

rino deque emanou a referida ordem de 8 do dito mes c anno, e

me dareis Conta na conformidade delia. ElRey nosso Senhor o man-

dou pello D."" Thomé Gomes Moreira e Martinho de Mendonça de

Pina e de Proença Conselheiros do Seu Concelho Ultramarino, e se

passou por duas vias.— Theodoro de Abreu BeriMrdes., a fez em Lis-

boa Occidental 12 de Abril de 1740.
^ Real Archivo da Torre do Tombo.— Corp. chronol.— Port.

1."— Maço 114.— Doe. 52.— Carta de Nuno Vaz de Caslello Branco

IVIartinho Velho de Macedo, Manoel de IMoura, Ruy da Costa, Fran-

cisco Serrão, Vereadores da Cidade de Gòa, em que accusam rece-

bida uma outra, escripta por ElRey em 15 de Janeiro de 1601, si-

gnifica ndo-lbe o quanto esperam da governança de Ayres de Salda-

nha, que, além de ser homem maduro e experimentado no serviço,

era de nototúo proceder; e por isso elles confiavam lhes guardaria

os privilégios da Cidade, cousa que elles tinham muito a peito ;
pelo

que commummente os homens fizem por elles, quando defendem o
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Mercês de Sua Majestade a csle respeito pondo-lhe veto, em
prejuiso dos guerreiros que, se escapavam da morte e das bailas

inimigas, só no fim de dons e mais annos obtinham reparação

de suas imterrompidas e tardias recompensas. Com eíTeito esta

ingerência estranha, foi quartada, e o poder dos Desembarga-

dores restricto ás cousas civis pela Carta Régia de 27 de Abril

de IGOO, que as separou dos negócios militares; mas apezar

disso os mesmos militares continuaram a ser julgados na Re-

lação por um Auditor Geral, até que pelo Regimento e Lei

de 15 de Janeiro de 177 4, se attendeo ao seu foro, e passa-

ram os seus processos a ser feitos por Officiaes de Patente e

julgados em Conselhos de Guerra, onde serviam de Auditores

os Juizes de Fora nos seus respectivos Districtos. As sentenças,

desta primeira e ultima instancia então, eram submettidas ao

Governador, e por elle confirmadas, não sendo os réos Capi-

tães, por que nesse caso ficavam dependentes de Sancção Real.

A Carta Régia de 2 de Abril de 17 78 revogou o disposto

Estado com as armas nas mãos, grandes sacrifícios, que é o caso que

sempre merece premio e honras em todas as partes do Pieino em
que milita. Como houvesse chegado á índia a Carta Regia de 27 de
Abril de 1600 prohibindo aos Dezembargadores conhecerem das dú-

vidas das Patentes, Alvarás e Mercês de Sua Magestade, para se obvia-

rem os contínuos inconvenientes e prejuisos cíaquelles que, por au-

gmento e conservação do Estado trazem as suas vidas arriscadas, etc.

— Memorias da ^sia, publicadas nos Annaes Maritimos e Coloniaes do
anno de 1844.

Carta pêra o lid." Duarte delgado— Lecid." Duarte delgado, Eu
ElRey vos envio muito saudar. Vy vossa carta de pangim de 7 de
Dez." de 89. e me dei por bem servido de me dardes particular-

mente conta das duvidas sobre que me escreveis e se assy o não fi-

zéreis deixareeis de comprir com a vossa obrigação que de vos não

creo. Pelo que vos encommendo qne assy o fuçaes em quanto nesas

partes me servirdes e que ao Viso llcy lembreis que na obrigação

matéria de mercês pêra que não exceda a limitação delas como aqui

se fez. e que a Luis da Gama que ora envyo pêra vos sueceder nese

cargo de Secretario digaes como la chegar o qne nisto passa pêra de

tudo estar advertido Escrita em lisboa a 12 de Janr.° de 89— (1589)

(Extrahida do livro existente no Cartório da Secretaria da IMarinha

que tem por titulo— índia— Re^islo de Cartas, Anno de 1589 lhe

1596.
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na Lei e Regimento de 17 74, e por Assenlo de 7 de Junlio

de 1 7 80, da Junta criada em 9 de Abril desse amio, foi res-

tiluido o Auditor Geral; porém a Carta Régia de 15 de Abril

de 1782 revogou este Assento por ser contrario á policia das

Tropas, e ao foro militar concedido em 177Í. Pela mesma

Carla R.égia foi vigorado o disposto nos Alvarás de 21 de Ou-

tubro de 17G3, 18 de Fevereiro de 176i, e o Capitulo 10."

do Regulamento de Infanteria relativo aos Conselhos de Guerra

nos ijuaes serviria de Auditor um Advogado, e na sua falta

um Capitão. Depois o Conselho Ultramarino, em Provisão de

oO de Março de 1797, ordenou que não houvessem Auditores

Regimeiítaes ou de Províncias, e apenas só um cm todo o Es-

tado, com as qualidades exigidas pelo § 7." do Capitulo 7.° do

Alvará de 2G de Fevereiro de 1789, e mandou continuara

pratica de se nomear um Advogado na falta do Juiz chamado

peio dito Alvará. Finalmente, outro Alvará de 25 de Janeiro

de 1816 determinou que o Ouvidor de Dardez, sendo Letrado,

fosse o Auditor da gente de guerra ; mas esta disposição ca-

ducou também, desde que o Decreto de 7 de Dezembro de

1836, conferio aos Juizes de Direito nas suas respectivas co-

marcas, o exercício que áquelle só pertencia. O Governo inte-

rino que succedeo a D. Manoel da Camará, tinha proposto para

a Corte em 26 de Janeiro de 1827 a adopção das Ordens do

Dia do Marechal Beresford, que fossem applicaveis aos Conse-

lhos de Guerra ; e o Vice-Rei D. Manoel de Portugal deo an-

damento a esta medida que, tendo sido levada a eQeito logo

que elle chegou á índia, foi approvada por Aviso da Secreta-

ria da Marinha de 19 de Abril de 1828.

O Governador Interino Lopes de Lima, em Portaria de 8

de Outubro de 1840, imitando o que se achava estabelecido

em Portugal pelo Decreto de 14 de Novembro de 1836, de-

terminou: l.'' qucj os Auditores (que são Juizes de Direito)

quaiido não podessem por cãgum tempo exercitar asfuncçòes

que como taes lhes competiam,, lhe profosessem um Advogado

fará. provisoriamente os substituir
.^
deve?ido preferir 7iesta pro-

posta os seus Substitutos,, visto que tinham um vencimento

annual, para não avgmenlar a despcza. 2° Que no caso de
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impedimento de arnhos^ por ter passado o Juiz de Direito d
segunda instancia, e o Substiíuto a occupar o seu logar, fosse

proposto por este um Advogado do respectivo Auditório, fará
exercitar as funccòcs de Auditor durante esse impedimento.

O Governador Geral Conde das Antas cm Portaria de 1 2 de

Janeiro de 184^, revogou parte do disposto nesta antecedente,

o ordenou (jue os Substitutos dos Juízos de Direito, ainda fora

de exercício, desenipenliassem as funcções de Auditores.

Toda esta legislação é, como acaba de vér-se, relativa á

primeira instancia criminal boje, agora quanto á segunda e

ultima, foi ella estabelecida por aquella mesma Carta Régia

de 15 de Fevereiro de 1782 que, na Cidade de Goa criou

um Conselho de Justiça Militar, presidido pelo Governador, e

composto dos dous Oíficiaes mais graduados daquclle Exercito^

do Cbanceller como Relator, e de um Juiz da Relação. Nos

casos de empate, e graves, eram convocados dous ou três Ofíi-

ciaes Superiores para fazer vencimento. As sentenças deste

Conselho, tinham apenas uns embargos, conforme o disposto

no Decreto de 5 de Outubro do dito anno de 17 78. A sua or-

ganisaçào foi alterada pela Provisão de 30 de Março de 1797
(jue mandou regular o numero e qualidades dos Vogaes, pelos

Decretos de 13 de Agosto e 1 3 de Novembro de 1790, a

qual subsistio até 30 de Junho de 1837, em que o Governo

Provisional por Assento dessa data estabeleceu uma Junta de

Justiça Militar conforme o espirito do Decreto do 1." de Julho

de 183 4, e por ter sido extinclo o logar de Chanceller, que

servia de Relator. A esta Junta eram chamados os Officiaes de

mar e terra, que já o tinham sido ao anterior Conselho por

Consulta do Conselho Ultramarino, do 1.' de Fevereiro de

1831, resolvida em IG de Agosto do mesmo anno, na qual se

ordenou, que fossem chamados ao CojiseUio de Justiça, os Of/i-

ciaes do Exercito de Terra, ou do Corpo da MarÍ7iha, só at-

tendendo á sua graduação, e nunca á Arma em que serviam.

Esta Junta, pois, foi substituída pelo Conselho Supremo de

Justiça Militar criado por Portaria do Barào de Sabroso de 16

de Dezembro de 1837, nos termos do artigo 16." do Decreto

de 7 de Dezembro de 1836, e ficou assim como se segue:
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Presidente, o Official mais graduado do Estado, Vogacs os

cinco Officiaes immediatos em graduação, um Promotor, o

um Secretario, que nunca seria menos de Capitão. Com tudo

apezar da letia expressa do Decreto que o organisou, foi no-

meado em 18 de Outubro de 1838, o Coronel Commandante

Militar para o presidir, havendo alli Vogaes Brigadeiros e

Coronéis mais antigos, do que elle, contra cujo arbitrio, que

déo logar a sérias desintelligencias os mesmos reclamaram ;

*

porém tudo cessou na presença do subsequente cumprimento

da lei. O pessoal do Conselho, pelo Orçamento de 1849 a 1850,

é o seguinte

;

Presidente, Coronel Engenheiro

Vosral .... Coronel de Artilheria ....

Dito Capitiio de Fragata

Dito Capitão de Fragata Gra-

duado

Dito Capitão Tenente Intendente

da Marinha

Dito Major de Artilheria

Ditos .... Majores

Soldo

Secretario Capitão

X. TG.

3:600

1:360

4:960 O

Apezar de tanta legislação regulamentar deste Conselho, a

cada passo ha duvidas sobre a competência das suas funcções

* 111."° e Ex."" Sr.— Representa a V. Ex." o Brigadeiro Gra-

duado António José de Mello Soutto Maior Telles, que determinando

o Governador Geral em Conselho, que se installasse nesta Capital o

Supremo Conselho de Justiça Militar, restabelecido pelo artigo 16."

do Decreto da Reforma Judiciaria de 7 de Dezembro de 1836, que

terminantemente estabelece, que aquelie Conselho seja composto do

16
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o sua organisaçào que e preciso rosolver de prompto, como

acontecco até Outubro de 1843, cm que ellas foram removidas

Official Militar de maior graduação, que servirá de Presidente, de
cinco Officiaes mais graduados, ou de terra ou da Marinha, e um dos

Juizes da Relação, que servirá de Relator na conformidade da dis-

posição deste Real Decreto, e do que se achav^a determinado pelo

Governador cm Conselho na Portaria de 18 de Dezembro do anno
próximo passado, foi elle nomeado, ou para melhor dizer chamado
pela Ley, como Official dos mais graduados, um dos Yogaes do re-

ferido Supremo Conselho pela Portaria de 1 9 do mesmo mez e anno,

assim como o Presidente delle de maior graduação, e mais Vogaes,

segundo a ordem de suas graduações, tudo na mais exacta observân-

cia do que se acha disposto no mencionado Decreto *, e succedcndo
fallecer o seu Presidente o Marechal Graduado Joaquim Manoel Cor-

rêa da Silva e Gama, em cumprimento do predicto artigo 16.** do
Decreto da Reforma Judiciaria de 1 de Dezembro de 1836, e do
que se achava ordenado pelo Governador Geral cm Conselho na sua

Portaria de 16 de Dezembro do anno passado, foi nomeado o Bri-

gadeiro Francisco de Mello da Gama e Araújo para a Presidência do
supradito Supremo Conselho, pela Portaria de 23 de Maio do cor-

rente anno, sendo elle o Official de maior graduação existente aqui,

sem impedimento para o mesmo emprego, e segundo a intelligencia

e execução da lei orgânica do referido Supremo Conselho, ficou elle

assim estabelecido, e persistindo desde a sua installação até o pre-

sente: mas vendo elle a Ordem do Exercito N." 1." de 18 deste mez,

estar nomeado, por Portaria deste Ex."" Conselho de Governo o Co-

ronel Commandante da Força Armada e Membro do Conselho do
Governo o Sr. José António Vieira da Fonseca para Presidente do
Supremo Conselho de Justiça : O Representante se vê na forçosa

obrigação de expor a bem do seu direito, que não obstante os seus

relevantes serviços, vasta erudição e honorificos cargos, de que elle

se acha revestido, a lei tantas vezes citada, e mandada cumprir aqui

pelas já mencionadas Portarias do Governo Geral deste Estado em
Conselho, não commemorou para Presidente e Vogaes do dito Con-

selho, senão o Official de maior graduação, e os mais graduados, e

tendo o Presidente agora nomeado a Patente de Coronel, e o repre-

sentante a de Brigadeiro Graduado, não deve nem pode este ser pre-

sidido pela dignidade de seu Posto, por outro menos graduado do

que elle, como é claro da disposição do citado Decreto ; tanto assim

que estando o referido Coronel Commandante da Força Armada,

em idênticas e iguaes circumstancias ás presentes, no tempo da or-

ganisação e installação do Supremo Conselho de Justiça Militar, e

quando se nomeou o segundo Presidente delle pela vagancia do pri-
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pela Portaria do 23 de Novembro que ordenou o modo de

supprir a falia do Presidente eílectivo : carecendo-se ainda mais

meiro, não foi contemplado para aquelle emprego, sendo sim no-

meado em Vogal do mesmo Conselho pela exoneração que obteve o

Coronel Joaquim Carlos Henriques, devendo-se notar que o próprio

Governador Geral não obstante ser sem duvida General em Chefe

(las Tropas deste Estado, não arrogou a si aquelle emprego, para o

qual não era chamado pela lei, investindo nelle o Official de maior

graduação expressamente indicado por ella. Avista do que fica ex-

posto, o representante espera devidamente, que não seja alterada

com anómalas innovações a clara e explicita disposição do artigo 16.°

do Decreto da Reforma Judiciaria, pelo qual ficou nesta Capital es-

tabelecido, e organisado o Supremo Conselho de Justiça Militar, e

installado por ordem do Governo Geral em Conselho. Panelim 29

de Outubro de 1838.— O Brigadeiro Graduado, António José de

Mello Soutto Maior Telles.

O Conselho de Governo mandou ouvir o Commandante Militar

sobre esta representação que lhe pareceo fundada, e este replicou do
modo seguinte

:

111."'" Ex."° Sr.— Não ha dúvida que o Barão de Sabroso ex-Go-

vernador Geral destes Estados, ultrapassando os limites da sua au-

ihoridade, que se achava marcada no artigo 5." do Decreto de 7 de
Dezembro de 1836, exerceo simultaneamente, debaixo do systema

constitucional, todos aquelles Poderes Políticos, que pela mesma Cons-

tituição se achavam divididos : elle se considerou com as mesmas
attribuiçôes, que os antigos Vice-Reis e Capitães Generaes, e por isso

como Regedor das Justiças quiz ter ingerência nos actos do Poder
Judiciário contra a expressa, e terminante disposição da Carta Regia

do seu provimento : nomeou Thesoureiro, e Escrivão da Junta da
Fazenda contra o disposto na Carta Regia da criação da mesma Junta,

esbulhando assim das regalias e attribuiçôes, que pela mesma lhe

competiam ; aposentou por si vários empregados civis, usurpando esta

attribuição ás Cortes da Nação ; e finalmente commutando penas im-

postas pelo Conselho Supremo de Justiça, a diíFerentes réos militares

exerceo assim o Poder Moderador, attributo este, que pela Constitui-

ção da Monarchia era unicamente reservado ao Chefe da Nação, a

Rainha Constitucional : desta forma era de precisão que eu também
fosse varejado nas regalias, e attributos que me competiam, e foi por

isso que me achei nomeado em vogal do Conselho Supremo de Jus-

tiça Militar menoscabando assim o alto Cargo de que me achava in-

vestido pelo Decreto de 17 de Junho de 1836 da minha nomeação.
Eu sou Coronel de Cavallaria do Exercito de Portugal, porém

em Gôa, em quanto Sua Magestade não mandar o contrario, sou o
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providencias para niuilos casos de grave origem, e sobre os

poderes do Tribunal pouco bem definidos.

primeiro Chefe Militar, e o Commandante da Força Armada, nomea-
< ão esta. que me dá todo o direito a contar no numero dos meus su-

bordinados todos os militares pertencentes a este Exercito, da mesma
sorte, e pelos mesmos motivos que os Capitães Generaes e Governa-

ílores das Praças do Norte, tendo Patentes muito inferiores á minha,

se consideram superiores durante o tempo da sua commissão a todo

e qualquer Official General que existir nas Praças do seu Governo

:

íjoso além disso por Lei, durante a minha commissão, as honras da

Patente immediata, e como tal percebo a gratificação de oitenta mil

réis, que pelo Regimento de 1816 só compete aos Generaes de Bri-

gada, e é por isso, que sendo chamado pelo artigo 16." do Decreto

da Reforma Judiciaria de 7 de Dezembro de 1836 a fazer parte do
(Conselho Supremo de Justiça Militar devo, ou assumir a sua presi-

dência, ou sendo Vogal ser presidido por esse respeitável e Ex.°"*

(Conselho, única Authoridade que na Repartição Militar considero

•sobre mim.
Um iMajor, um Tenente Coronel, encarregado por Sua IMagestade

ou na sua ausência pelo Marechal General do Exercito do Commando
de uma Praça, tem debaixo das suas ordens immcdiatas, todo e qual-

quer Official General existente naquella guarnição, como evidente-

mente se mostra pelo § 12." do Capitulo 18." do Regulmento de In-

fanteria de 17G3 ; o citado Decreto de 7 de Dezembro de 1836, ar-

tigo 5." para o Governo dos Domínios Ultramarinos, determina, que
os Governadores Geraes tenham no Militar as mesmas atíribuições que
tinham os Governadores das Províncias do Reino pelo Regimento
dos Governadores das Armas do 1." de Junho de 1678 ; no qual Re-

gimento §§ 3.", e 4.°, 5.° e 6." se determina, que os Governadores
tias Armas sentenceiem com o Mestre de Campo General na presença

do Auditor Geral todos os crimes commettidos por militares : exer-

cendo portanto V. Ex.' nestes Estados, no que respeita ao militar, o

logar que compete aos Generaes das Armas das Províncias do Reino,

era V. Ex." a quem competia presidir ao Conselho Supremo de Jus-

tiça Militar; mas não sendo isto possível á vista da Provisão de 3 de

Julho de 1817, que embaraça, que os Governos Provisórios presidam

«•oUectivamente á Junta da Fazenda, determinando, que na falta do
Governador presida o Vogal da Junta mais graduado, parece, que

.sem usar de anómalas innovações, e mantendo a explicita disposição

do artigo 16." da Reforma Judiciaria, deverei eu, como Membro
nato deste Conselho, e primeiro Chefe Militar do Estado, presidir ao

fx>nselho Supremo de Justiça Militar, como doutamente foi por V. Ex.*

determinado em Ordem do Exercito N." 1 : não duvido, e até estou
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Acerca das duvidas que os Dezeuibargadorcs punham á va-

lidade das Palenles fiiililares, como acabei de dizer acima,

bem certo da vasia erudicção do Brigadeiro António José de Mello

Soutto Maior Telles, porém nem esta, nem os seus relevantes servi-

ços, serão motivos sulíicientes para eu perder uma só linha geométrica

daquellas regalias e privilégios, que por lei me competem, não que-

rendo, nem devendo ter sobre este Brigadeiro menos ascendência do

que tiveram os meus antecessores.

Sua Magestade, e o seu illustrado Ministério sabiam na occaslão

em que fui despachado, que havia em Gòa um Marechal de Campo,

e dous Brigadeiros, em cujo numero entrava o Supplicante António

José de Mello Soutto Maior Telles, e nomeando-me Commandante
Militar da Força Armada de que elles faziam uma mui digna parte,

íica por isso demonstrado, que não era da Regia Intenção de Sua Ma-

gestade, que taes Generaes tivessem sobre mim a menor precedência :

declaro portanto com a maior submissão, e respeito a V. Ex.', que

elles deverão ser sempre por mim commandados em qualquer acto

tio serviço publico a que conjunctamente concorrermos, em quanto

Sua Magestade, a Quem passo immediatainente a dar conta pela Se-

cretaria competente, não me ordenar o contrario.

Deos Guarde a V, Ex.* Quartel em Pangim, 3 de Novembro de

1838.— III.'"" e Ex."" Sr. Arcebispo Primaz Eleito, e mais Vogaes do

Conselho do Governo.— O Commandante Militar, e Membro do Go-

verno Geral J. A. Vieira da Fonseca.

Por este documento (e por outro junto ao 2.° volume) expressa-

mente dirigido pelo Coronel Vieira ao Barão de Sabrozo, ver-se-ha

a exactidão do referido a pag. 73 acerca das desintelligencias que

houve entre elles, e ([ue a final fizeram decidir o Governo a acabar

com o cargo de Comuiandante Militar que, além de ferir a superio-

ridade de mando dos Officiaes mais antigos e graduados, que he o

fundamento da disciplina, punha os Governadores, ainda reforçados

«om os poderes de Vice-Beis ou Capitães Generaes, em grandes em-

baraços, como aconteceo a D. José Pedro da Camará, que teve de

prender o Marechal de Campo Francisco António da Veiga Cabral,

não tanto authorisado, nem com poderes tão definidos como os

Commandantes Militares modernos. Eis-aqui as provas:

III."' e Ex.'"" Sr.— Já tive a honra de ponderar a V. Ex." em
carta dattada de 1782 tratando do Governo de Moss.^ q.'" hera de-

ficultoso em Europa a escolha de homens capases de ser providos

em empregos para aquém do Cabo de Boa Esperança, pois a expe-

riência tem repetidas vezes feito vêr q.'" ecencialm." mudão de

qualidad." neste clima, aquelles q pelas boas q mostravão lá mere-

cerão a atenção de S. Magestade para serem promovidos aos maio-
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eis-aqui vários documculos cxlraliídos cios livros tio Cartório

da Secretaria de Marinha que leii) por titulo Registo de Cai-

rei empregos na Africa Oriental, e Azia, e he com hum grande pe-

sar meu q em o dia onze de Ag.'" deste ano tive mais hua prova

clesla irisle verdade; El!a consta bem claramente na inclusa copia da

carta q o Marechal de Campo Fran."" An,'" da Veiga Cabral escre-

veo em officio ao Dez."' Secretr." deste Est.° em 10 de Julho deste

ano, cujo comento deixo ás Sabias reflexões de V. Ex.", segurando

a V. Ex.% que repetidos actos tem mostrado que eíle pertendla exe-

cutar tudo q.'" a mais exaltada fatuidade lhe faz nella escrever,

como por documentos originaes, e em conta mais circumstanciada,

será prezente a V. Ex.* pela primeira occasiào de Navio p." Portugal.

Avista de tanta falta de subordinação como se observa naquella

carta, de huma tão manifesta infracção das ordens com que S. Mag.'^

a manda recommendar e castigar aquella culpa, vendo eu por ella tão

gravem." desatendida a authoridade e representação q S. Mag.'

delegou em mim como seu Loco-Tenente, e a que me confere como
Capp.*"" General dos seus Ex.'"' n'Asia, temendo ao mesmo tempo as

funestas consequências que poderia produzir a impunidade de hum
tal crime, mandei logo prender ao Marechal de Campo na Fortaleza

de Mormugão á ordem de S. Mag." pondo na mesma ordem de pri-

são a clausula seguinte da qual não sabirá sem expressa ordem da
mesma Snr.* ; E para q as providencias q S. Mag ® haja por bem
de dar sobre este acontecim.'" não tardem por falta de diligencia ou
omissão m." como lambem p." q o meu procedimento tenha a menor
demora que possivel fòr em chegar á prezença da mesma Snr.*, ex-

peço esta por terra esperando q 8. Mag." não desaprove a resolução

que tomei visto ser fundada nas suas Reaes determinações.

A III."* e Ex."^ pessoa de V. Ex." G.-^" D.' Goa 14 de 7.^'° de
1785.-111."^" e Ex."'" Sr. Martinho de Mello e Castro.= 2). Frede-

rico Guilherme de Souza.

Cópia a que se refere este ojjicio.— Sua Magestade Fidelissima foi

servida mandar-me a este Estado, para commandar as Tropas delle;

çommissão, que não sendo do costume dar-se em Patente, como se

havia demonstrado na do Ten.'" Gen."' Bôhm quando passou ao Rio
de Janeiro, que lhe foi concedida somente em Carta particular para

o Sr. V. Rey, se dignou S. Mag." declara-la na minha Patente,

com expressões proporcionadas somente á sua Real Clemência, e de

nenhum modo merecidas pelo meu Limitado préstimo, como constará

do rezisto que se acha na Secretaria deste Estado. Nas minhas Ins-

trucções particulares, e nos officios para o Sr. Govern.*"^ e Cap.'"°

Gen."' dclle, me honrou S. Mag." igualmente; chegando a distin-

ção a ponderar-se comigo dizer a minha Patente, que — cataria ([i^-
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ias (la I/idiay que moslram a natureza desse direito, ale certo

ponto bem estabelecido para evitar o abuso com que os Vice-

baixo das ordens do Governador do Estado— formalidade indis-

pensável
;
porque nem o Estado havia de ser monstruoso com duas

cabeças; nem eu ignorava, que nas Patentes de todos os Governado-

res c Capitaens Generaes do Braxil os declara S. Mag. com subordi-

nação ao Vice-Rei do Estado,— a qual se verifica em soccorrerem o

Vice-Rei com as Tropas, e forças daquellas Capitanias quando elle

o julga conveniente ao Real serviço, e de nenhum modo intervém

no Governo particular e respectivo delias. Segurando-me o 111.°"' e

Ex."'" Sr. Martinho de Mello e Castro, que— conhecia o talento, e

dexteridade do Governador da índia, e que estivesse eu na certeza

de que elle não só, não havia de perturbar o exercicio da Jurisdi-

ção que S. Mag.® me concedia no Governo de todas as Tropas, na

direcção da sua Economia, Aquartelamento Armamento, Fardamento,

Disciplina, e serviço, p.* q eu as puzesse no mesmo estado em
que deixara as que commandei na America, mas q p.' tudo me
havia de fornecer os meios e soccorros mais oportunos. A calamitoza

conjuntura de guerra, em que desembarquei neste Estado não per-

mitia, que reparasse emcousa que lhe não fosse essencialmente res-

pectiva, e por outra parte a amizade que me parecia reciproca no

Sr. Govern.", me fazião insensível não só a formalidades (que sem-

pre me aborrecerão) mas a tudo o que experimentava. Os provimen-

tos dos Oíiciaes sem eu ser ouvido; as passagens de huns para ou-

tros Regimentos sem eu o saber; as trocas de quartéis das Tropas;

as ordens expedidas aos Commandantes dos Regimentos como se o

Ex.'" o não tivera ; as palavras de que se servia nos oficios que

me dirigia, como se fura Ajudante das Ordens, tudo, me obrigarão

a disfarsar aquellas primeiras consideraçoens, sem embargo de ter

sabido de huma escola tão sabia, e tão civil, como era a do Sr. Vice-

Rei Marquez de Lavradio, que tratava com a mais polida atenção ao

dito General Bòhm Commandante das Tropas do Brazil, sendo am-

bos Tenentes Generaes no Ex.'° de Portugal, em que o Sr. Go-

vern.'"' tem a graduação de Coronel, e eu a de General. Esta mi-

nha prudência, e condescendência produzio eífeitos contrários ao

q procurava e merecia ; porque achando-me na Praça de Mormugão
por eífeito do meu zelo, amor, e gratidão a S. Mag.** e ao seu Real

Serviço instruindo eu mesmo como se fora hum Sargento mór, ou
Ajudante, o primeiro Regimento de Infanteria ; e proporcionando a

meuda Disposição dos últimos Alvarás, e Reaes Ordens, a formatura

do novo Livro Mestre, e a satisfação do Plano que S. Mag.® havia

Determinado em consequência das minhas propostas, i^ecebi Carta do
Sr. Governador, para marchar o mesmo Regimcnlt) pura Rachol,
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Reis e Governadores (aziam provimentos, c davam postos e

g'raduações a sen capricho:

anunciando-me como mandava espalhar por Bardei o Segundo,
contra as repetidas ordens de S. Mag.* e regulando até os Caldei-

roens do suljsLento dos Hanclios nas Companhias, e lenha para as

Cozinhas. A verdade he, q liindo naquelles tempos alguns Oficiaes

vizitar ao Brigadeiro Henrique Carlos Henriques a Bicholim, volta-

vão dizendo ter-lhe ouvido, que o Regimeuto marchava logo para

Hachol, e que lá havia elle de formar o Livro Mestre ; mas sempre
o tive não só por facilidade, mas por aleivozia á conducta do Sr.

Gov." podendo unicamente desenganar-me a dita Carta. Quanto me
desgostaria hum procedimento semelhante, que ao mesmo tempo, que
encontrava todas as Rcaes Detcrminaçoens, arruinava as Tropas,

ofendia tão gravem.'" o credito da jurisdicção que S. Mag. me con-

cedera sobre ellas, será bem escusado referilo ; Considerar-nie a mim
c ao meu Lugar sobra para confusão ! Executou-se promptamenle
aquela ordem, recolhime a esta rezidencia de Chimbel; e sem em-
bargo de tudo, constandome, que o Sr. Governador fora atacado da
sua gota, o fui vizitar como V. S/ prezenciou •, para que sempre es-

tivesse da minha prezente o excesso da civilidade, e da atenção su-

perior a todo o estimulo das paixoens, ainda as mais naturaes, e des-

culpáveis. Rias, que tiraria eu deste esforso de generosa prudência?

Emendar o Sr. Gov.°' a mão a S. Mag.^ privandome da correcção

que me havia encarregado do Cap."" Manoel Cabral, e que elle ca-

receo tanto em Portugal como notoriamente preciza na índia. Então

dezenganado do implacável ódio do Sr. Gov."', que atropelava as

R.^^ Ordens só por encontrar todas as minhas assentei, em não pas-

sar mais nenhuma deixando unicam.'" ir aos seus destinos as que
me fossem remetidas, e em não fazer obsequio algum ao Sr. Gov.""",

porque S. Mag." se engana pela sua Incomparável Benegnidade, com
o meu talento para os Empregos, certamente lhe não sucede assim

com a minha honra, pois não nasceo ninguém no Mundo mais capaz

de sustentar a Authoridade dos maiores Lugares, do que eu, conser-

vando em meu poder as ditas Cartas do Sr. Gov.*", e as Copias das

minhas respostas, p." com ellas representar a S. Mag." os procedi-

mentos referidos, e esperar a Sua Real Resolução ; se tão grande fòr

a minha infelicidade, q antes q isso caiba no tempo, se não tenha

a Clementissima Soberana, compadecido com a licença para o meu
regresso, do lamentável desarranjo em que se acha a minlia família

e Caza.

Tudo o que fica ponderado deveria cu Comunicar á l'essoa

que representa o Importante cargo de Secretario deste Estado -, po-

rem sendo hum Min." da Graduação, Leiras, c merccim.'" de V. S."
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Para o Marques de Távora.— D. José tU. Faço saber a

Fôs Marques de Távora V. Rei/ e Cappitão General do Es-

tado da Ilidia que vendo-se o que me escreveo o Chanceller

da Rellacào de Goa em carta do primeiro de Fev." do anno

passado eni que dava conta que logo que tomou posse daquelle

lugar fora a passar pela Chancellaria huma Carta Pat.' de

Pedro Miz da Costa Sargento mór da Praça de Rarim feia

qual se lhe augmentava o soldo de Cap.""" de Granad" que ti-

nha com aquelle posto, e se lhe mandava igualar ao dos Sarg.""

mores de Infantaria, como pouco tempo antes se tinha conce-

dido a Thomas Ant." da Silveyra Sargento mór de Bicholim, c

ainda que esta parecia cncontrar-se com o Alvará de \S de

Março de 1613, e com a Carta de 26 de Fev." de 1622, em

que eu ordeno que o C/ia?iceller 7iíio sele Carta algúa em que o

V. Rey sinale a algú ofjicio maijor ordenado do que lhe he ta-

xado., com tudo a deixara passar persuadindo-se a que como

aquella Praça era húa das da nova Conquista das terras do

Bonsoló e como tal prezentem!'falta de todas as comodidades

justam!" necessitava este Offtcial de augmento do seu soldo, t

que nestes termos não seria da minha mente comprehendelo na-

quela proMbição atendendo juntam!' a não ser este cazo novo,

mas sim exemplar da mercê/eita pello V. Rcij Marq.' de Alorna

ao Sarg!" mor de Bicholim que passou no tempo do seu an-

ine pareceo ainda mais indispensável, porque pode ser muito bem
que V. S.' ignore algumas das circumstancias expressadas, e para que

conste a todo o tempo q eu não faltei a esta formalidade, remeiten-

dolhe Copia de todos os papeis q menciono nesta Carta, e deixando

a dela em meu poder.

Deos Guarde a V. S." Chimbel a 10 de Julho de 1785.— Sr.

Feleciano Ramos Nobre Mourão, Conselheiro e Secretario deste Es-

tado. z=z Francisco António da Veiga Cabral.— Feliciano Ramos No-

bre Mourão.— Cartório da Secretaria da Marinha.— Masso 1."—
debaixo do N." 68, de U de Setembro de 1785.

Como eu disse a pag. 72 que em 1825 fora criado o Commando
Militar, e agora por estes últimos documentos parece ter existido

aquelle Cargo desde 1784 declaro que não entendi assim a nomea-

tão de Cabral, porque posto tivesse o mando sobre as Tropas, e fosse

o mesmo que o Commandante da Força Armada, não tinha esse ti-

tulo, c quasi que não exerceo funccõcts algumas, como elle o confessa.
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tecessor sem reparo. Que contra a mente da mesma Ley ainda

que não expressa nas suas palavras lhe parecia tão bem ser

fiúm novo methodo que â pouco se pratica neste Est." de gra-

duar os postos militares: a saber os Alferes graduados de

Capp." de Infantaria., estes em Capp." de Granadr."' e estes

cm Cappitães de mar e guerra da mesma sorte a forma de

graduar com maijores Pat." os Governadores das Praças como

proximamente se praticara com Diogo João de Serpa despa-

chado jy." Gov."" de Damão., e Graduado com a Pat.' de Co-

ro7iel o que me fazia prezJ' p." se livrar de duvidas e eu or-

denar o quefosse servido : e sendo nesta matéria ouvidos os

Procr" de minha Faz,^ e Coroa. Me pareceu dizer-vos que ao

Chanceller ordeno cumpra inteiram!" o Alvará., e ordem refe-

rida em quanto se lhe não mostrar revogada por outra mi-

7iha declarando-lhe que não fizera bem., tendo not." do d!' Al-

vará., em deixar passar pella Chancellaria as Patentes de

que dava coiita., pelo Cjue vos recomendo a preciza observância

das mesmas ordens.^ ordenandovos informeis com o vosso pa-

recer do 7notivo que ha p.^ se terfaltado ao comprimento do

que em termos tão fortes está determinado nesta matéria.

ElRey Nosso SnÕr. o nif"" pelos Co?iselhr.'" do seu Cons." Ultr."

abaixo assignados., e se passou por duas vias.= Theodoro de

Abreu Bern."" afez em Lx." a 20 de Marco de 1752. — L.^

4." folhas 184.

Para o Chanceller da Rellacão do Estado da índia. D.

Jose\ etc. Faço saber a Vos João de Souza de Metiezes Chan-

celler da Relação do Estado da índia que o Chajiceller vosso

antecessor em carta de 30 de Janeiro de 1754, de que se vos

remete copia., me deu conta de que determinando o V. Rei/

Marques de Távora mãdar a Provinda de Salsete a Antó-

nio Soares Abrunlioza SargJ" mór delia., e p." esse effeito

7nanda?ido p." Rachol o Sarg.'" mor de Rarim p." ali exerci-

tar o seu emprego em lugar do dito António Soares Ahru-

7ihoza., e ma7idara dar a este exercido na Praça de Moi^mu-

gão., passa7idosse para isso uma Appostila 7ia sua Carta, que

indo á Chancellaria a duvidara, porque coin ella vi^ihão a

acresccntarsc os soldos de Sarg.'" jnor de Mormugão que crão ,
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muito dtminutos dos soldos que vencia o dito Abrunhoza e

ifido a Meza com a duvida se assentara que não procedia:

por-que ao dito Abrunhoza se não accrescentavão soldos aí-

guns, como melhor se via da mesma gloza^ e Assento da Meza

do Paço que vinhão 7io fim da Appostila que remetia^ o que

sendo visto, Me pareceu dizervos que p." se decidir esta conta

se faz prccizo declararse quanto tem de soldo o Sarg.'" mor

que governa a Praça de Mormugão, e quanto tem de soldo

António Soar-es de Abrunhoza como Sarg.'" mor de Infanta-

ria na conformidade da declaração do Assento; e ouvi?ido os

Menistros que assistirão ao mesmo Assento me informeis no-

vam." com o vosso parecer. ElRei Nosso Snur. o mandou pel-

los Conselh'."' do seu Conselho Ultr." abaixo asignados por

duas i^/^j. == Veríssimo Manoel de Almeida Araújo, a fez em

Lx." em o primr: de ylbril de 1757.— Livro 4.° folhas 221.

P." o y. Rcij e Cappr Gen."^ do Est.* da índia. Dom
José etc. Faço saber a Vos Co?ide de Alva. V. Rey e Capp."'"

General do Est." da índia que vendosse a conta que me deo

o Chanceller dese Estado João de Mesquita Mattos Teix." em

carta de 23 de Janeiro de 1755 de que com esta se vos re-

mete copia das Pat" dos Off'.'' da Marinha que tinha glo-

zado pello motivo de excederem o num." das embarcaçoens de

guerra que ha no Est." e o num." de Capp." de mar e guerra

e Capp." Thenentes que se achão providos., e se no Estado se

acha algúa ordem que se derogucy ou amplee o Alvará de

seis de Abril de 1731 sobre a reforma dos postos militares.

ElRey Nosso Senhor o mandou pelos Conselhr."' do seu Cens."

Ultr." abaixo asignados e se passou por duas vias. Pedro

Corrêa, ofez em Lx." a 30 de Março de 1755.— Livro 4."

folhas 232.

Este abuso de authoridade chegava a pontos de se darem

espectativas de Postos e de Logares, o que tinha sido expres-

samente prohibido, sem que os Vice-Reis se restringissem aos

direitos até então concedidos por lei, e por isso foram os De-

zembargadores e Chanceller authorisados a pôr-lhe duvidas na

Meza do Paço, c reparos nos despachos illegaes e incompeten-

tes, pelo Alvará de 18 de Março de 1613, c Carla de Lei do
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2G de Fevereiro de 1622; bem como pelo Alvará de 29 de

Março de 1754, que stigmatizava lues provimentos, estra-

nliando que se passasse a Carta P." a João M.'^ de Jzambuja

do Posto de Capp.""" de hífantaria da primr." Comp." que va-

gasse 7ia praça de Damão; que eu só posso conceder espe-

ctativas^ mas tão bem por que he prohibido pello Alvará de 27

de Fev." de 1753 passarem os V. Reys Alvarás de lembrança

pelo mesmo lhe ficava sendo prolnbido fazer estes provim."' E
também llie linha sido prohibido, e muitas vezes recommen-

dado, nào provessem nenhum officio, em pessoa (|ue nào ti-

vesse servido oito annos no mesmo Estado, repetindo-se este

preceito no Alvará de 22 de Fevereiro de 1650 ordenando que

os /^. Rcijs não provão os officios da sua datta em quem não

tiver outo annos de serviço^ e dcclarandose pello assc?ito da

Rcllação de 2 i de Fevr." de scisce7itos sessenta e quatro^ que

os mesmos outo annos de serviço devem ter as pessoas que

houverem de servir por Renuncia dos providos^ pelo qual se

fizera a Ley^ ou Provizão do Governo de dezesseis de Março

de 1674 C07firmada pelo Alvará de 26 de Nov." de l(-75,

suscitada de novo pelo Alvará de 29 de Março de 1754.— L."

4.'' folhas 197, e 198.

As praças de que se compunham os Terços Auxiliares re-

feridos a pag. 53, criados pelo Conde de Sandomil em 21 de

Julho de 1733, deviam apenas servir cinco annos, no fim do

qual tempo eram substituidas por outras; mas como esta dis-

posição fosse mal executada, ao que parece pela ordem subse-

quente que lhe diz respeito, foi o Conde da Ega incumbido

por Carta Regia de 2 de Abril de 1761 de a tornar eíTectiva,

como se disse a pag. 68. Apezar porém delia, ou por que El-

Rei tivesse informações de que assim mesmo os ditos Terços,

e Ordenanças nào se organisaram conforme os seus preceitos,

ordenou por Alvará de 28 de Abril de 17 73 que elles exis-

tindo de tempos muito antigos se estabelecessem nas Ilhas de

Goa, Bardez, e Salsete, como a final D. José Pedro da Camará

o cumprio em Abril de 1777, dando a cada um delles com-

posto de doze Companhias, seu Mestre de Campo, menos ao

primeiro fjuo já o linha do teir.po do Conde da Fga. Em vir-
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tilde áo mesmo Alvarií, também criou nessa é[joca a Legiào

de Voluntários Reaes de Pondá com vinte e quatro Compa-

nhias de cincoenta liomens cada huma, entregue o corpo ao

Coronel António José d 'Assa mandado do Reino para o com-

niandar; assim como por igual e expressa disposição reduzio

os Sypaes do Partido fiel a hum corfo vohuite de seis centos

homens, á imitação dos llzares Austriacos.

Naquelle dito anno de 17 73 foi o Exercito da Índia igua-

lado na sua disciplina e mais regulamentos ao de Portugal pelo

seguinte Alvará : Eu ElRey Faço saber aos que este Alvará

virem: Que havendo restabelecido as Tropas que hão-dc guar-

necer e sustentar o meu Estado da índia depois das deplo-

ráveis ruinas a que as achei reduzidas: E querendo que entre

ellas, e a destes meus Reinos não haja a diff'ere7iça, que se-

ria extranha, constituindo todas o Meu mesmo Exercito:

Mando^ que todas as Leis, Regulamentos, Alvarás, Resolu-

ções, e Ordens que desde o anno de mil setecentos sessenta e

dous até agora mandei expedir para a desciplina, c economia

dos Regimentos, governo das Praças, pagamentos, e muni-

ciamentos de Portugal tenlia a sua inteira observância nos

Regimentos c Praças da índia, em tudo o que forem appli-

caveis. Dado no Palácio de Nossa Senhora d Ajuda em 30 de

Março de l773.= REy.==E já em 1770 os seus provimen-

tos tinham sido regulados do mesmo modo que os deste, por

Carta Regia dirigida ao Governador e Capitão General D. Joào

José de Mello que dizia assim: Sendo-me presente a grande
necessidade que ha nesse Estado de se dar uma providencia

que regule a forma do provimento dos postos que vagarem
nos Regimentos do mesmo Estado que é ó primeiro principio

de toda a milicia : Sou Servido que os mesmos provimentos se-

jam feitos em tudo e por tudo conforme o que se pratica ?ieste

Rei/no, e segundo a disposição do cap. do novo Regulamento
do anno de 1763 cuja copia será com esta assignada por
Martinho de Mello e Castro meu Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramai'inos,

como nelle se contem não obstante quaesquer Lei/s, Regimen-

tos, ou Ordens que haja em contrario. Escrita em Almeirim,
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a 21 í/í. Jò/i^ (Ic 17 70.— RKY, — P^//vi D. João José ik

Mello.

Bem a propósito foi esta Carta, para nào se verem na índia,

os Officiaes Superiores depois de propostos para Coronéis, obte-

rem a preferencia por concurso, como o Conselho Ultramarino

o ordenou em Provisão de 16 de Abril de 1764 motivando

esta medida quando estava a prover-se o posto de Coronel do

Regimento novo de Goa, sendo em 'pj^oposta do Governador,

em concurso de opositores, por ser necessária esta circums-

tancia para se pi^overem legitimamente os postos de semelhante

graduação.

Vinte annos antes ainda aquelle Exercito nao tinha for-

matura, nem organisaçào regular, porque foi o Marquez de

Távora o primeiro que mandou arregimentar a tropa no de

1750 como disse a pag. 61, a qual parece que existia quasi

como no tempo do Vice-Rei Mathias de Alboquerque sem nexo

ou relação nos seus movimentos e numero de praças em cada

corpo; pois também este foi o que no anno de 1586, fez ma-

tricular de novo a gente de guerra, e assentar debaixo de ban-

deiras para terem vencimento, suscitando-se esta medida por

Carta de Filippe 1.^ escripta ao dito Vice-Rei em 23 de Ja-

neiro de 1589, que diz assim: Ha tantos annos que se pro-

cura o Remedyo das muytas desordens que correm nos ditos

livros de fnatricola desse Estado. Epagamentos que por ellos

fazem tanto cotra meu serviço E em dano. de minhafazenda.

E das concyens eras dos meus ministros sem atégora se dar

nhum à estas desordens, que conformando-me, com o que so-

bre esta materya me escrcvcys em quanto as pessoas, cjue me

seruem nessas partes se não asentarem. dehayxo de Bandey-

ras. para nelas não aver os e7iga7ios. que até ora correrão

como Volo mandey quando deste Reyno partistes— . E nas

Vyas da armada do ano passado Hey por meu Sr.'" que se re-

duza a dita matricola em liuros nouos. E senão facão nhúns

pagamentos por ellos se não pela ordem e forma cjue Vereys

Per hua minha prouisão cjue vay nestas vyas, a qual Vos em-

comendo, e mando, que façaes comprir e goardar ynteira-

mení^ como por ela (a??il>em o mando— Copia da Provisão, fo-
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lhas 29.

—

• Ev ElRey faço saber a Vos meu Visorcy t §"
das fartes da índia que ora Sois e ao diante fordes que por

ser Certificado, das viuytas desordens E comloyos. que até

agora ouve no vcnicmento e 'pagamento dos soldos da matricola

das ditas partes, tanto contra o serviço de d.' e meu em dano

de minha faz." E em perda das pesoas. que os Vencem, como

he notório. E querendo -prouer nisso de maneyra que se cuy-

tem estas tão grandes E prejudiciaes desordens Hey por bem

e me praz. que tanto que esta Virdesfaçaes logo ordenar, nes-

sas partes livros Nouos em que se escreuão E matriculem to-

das as pessoas que oje amdão em meu serviço nesse estado.

E assy as que ao diante emtrarem nele^ declarandosse em seus

titolos além do que até gora se costumou alguns sinaes do

Rosto E outras comfrontaçues Porq as propias. pessoas, se pos-

sam conhecer sem ?iisso poder aVer emgano. Mgum E que os

pagamentos que se ouuere de fazer pelos ditos LS°' se não

facão se não as mesmas pessoas, justificando primr." yudicial-

mc7ite omde e como Seruirão^ E quanto tempo E outro ssy

Hey por bem e mando que os liuros Velhos da dita matricola

se Recolhào em parte., omde est. Bem gorardados seguros c

fechados. E que por elos se faça pagamento do que for de-

vido as pi^opias pesoas que o requererem^ ou a seus Erdey-

ros : até o tempo q se fzeremos ditos liuros nouos ^ Por

quanto dahy em diante, se liade pagar pelos, aos que servi-

uyrem e estiuerem 7ielos matricolados justificando como. c

omde., sej^uirão pela maíir." acima declarada sem por nenhum
casso se pagar soldo Velho., nem novo a pesoa algúa que Se-

nãofor a propia que o Venção ou a seus erdeyros E que elos

o não possão trespassar Vemder nem doar., a pessoa Algúa^

nem dar por esmola nem Vos^ nem Visorey E governadores

Vossos Sucessores^ dareys Licença para ysso. por quanto,

por esta minha prouisão desagora, pêra então. Hey por bem
que não áya efeito, a tal Licença e desos.pender E derogary

nessa parte ^ os poderes q vos tenho, concedido. E comsedo a.

Vossos, sucessores., pêra assy se podere7n Evitar tantas de-

sordens e tanta perda e tam qrande peryuizo de meu serviço

E de Minha fazenda, NoteficQ'VQlQ assy E vos mandç que na
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fonna que ti ta fuinha pi ouisão secottm^ acunipraes Es^oideijs

E façaes compiir E gorJar ynteirameiite a qual outro ssy

comprirão J^ossos Sucessores E se Registara Nos liuros de

minhafazenda e da cassa, da ijndia E no principio dos Liuros

Nouos. que se ordenarem da dita matricola E no fim dos li-

uros Velhos dela. E assy na Cassa dos contos, dessas partes

pêra a todo o tempo se saber que o ouve por bem^ e quero que

Valha tenhaforça e Vigor como se fosse Carta feita e meu
nome por mym assinada e passada pola Cher." fosto que por

ela Não passe sem embargo da ordenação do 2.° Liuro titulo

XX que o coiitrayro dispõem Yolo de froes. ofez em lisboa a

23 de janr." de 589 E eu dg.° Velho afiz escrever.— Folhas

7. § 25." Livro que tem por titulo.

—

índia.— Registo de

Cartas.— Anno r/e 1 589 Mí;' 1596.

O Decreto pelo qual fez obra o Marquez de Távora, parece

que tinha seus embaraços como elle o participou em 5 de Fe-

vereiro de 1752, sendo de novo instado para isso pela seguinte

Provisão que lhe removeo todas as duvidas.

P." o V. Rey do Est." da índia.— D. José etc. Faço sa-

ber a Vós Marquez de Távora V. Rey e CappT General do

Estado da índia q sendo-me prez.'^ a conta q me destes em

carta de sinco de Fcvr." de 1752, sobre as diffiiculdades q
tinheis encontrado na execução da ordem q se expedia pello

meu Cons." Ultr."^ em virtude da mÍ7iha resolução p." se arre-

gimentarem, as Tropas desse Estado principalm.** sobre os sol-

dos dos Soldados ser todo iguala e não poderem subsistir sem

ser o de dez pardáos cada mez. Fui servido por Decreto de

data deste mandar-vos ordenar q pu7rhaes em execução as

ordens p." se aregimentar as Tropas desse Estado, e q os

soldos dos Soldados, seja igual cada hú o de dez pardaos

cada mez o q assim fareis executar. ElRey Nosso Snõr o

m.^"" pelos Coiisr."' do seu Cons.° Ultr." abaixo asignados, c

se passou por duas t;/â!j'.==THEODORo de Abreu Bernardes a

fez em Lx." a 2^ de Março de 1754. — O Secretr." Joaquim

Miguel.— Rangel.— Carvalho.

Com esta copia, se confirma o que foi dito acerca dos ven-

cimentos dos soldados a pag. 125, e ainda com o que vai em



Marma dos quatro Corpos de Tropas regladas que guarnecem e defendem as Ilhas de Goa, Provindas de Bardez e Salcete em que

se mostra os seus empregos nos Destacamentos das Praças e Armada e o resto que fica para pôr em campanha feito por ordem

do III."" e Ex.""" Sr. D. João José de Mello, Governador e Capitão General deste Estado. Goa 15 de Fevereiro de 1771.





Mappa geral das Tropas e mais Corpos de Ofíicaes, Soldados
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seguida, o qual referindo-se ao mencionando Decrclo, prescreve

a maneira de promover os ofíicios subalternos; diz elle:

Dom José ctc. Faço saber a Vós Conde de Alva V. Rey
c Capp."" General do Est." da índia que cu fuy servido de-

tcrmijiar jpor Decreto de 17 de Março de 1750 que se arre-

giniejitassem as Tropas desse Est." e de todas as Co?iquistas

conforme as deste Reino; nesta consideração se vos ordena

façaes observar a mesma pratica nos provimentos dos Subal'

ternos^ e em tudo o mais como neste Reino se observão as no-

vas Ordenanças. ElReij Nosso Snur. o mf"" pelos Conscllir."'

do seu Concelho Ultr." abaixo assignados e se passou por duas

vias.— Luiz miguel o fez em Lx." a 10 de Abril de 1755.

O Secretr.° Joaquim miguel » Bacalhao, Rangel.

Por esles Decretos, Alvarás, e Provisões se patenteia que o

Exercito da índia até ao anno de 1775 nao merecia este nome
na mesma accepçào que hoje se lhe dá, como justamente se

notou no principio do 2.° Capitulo até pag. 65 ; e tanto isto

corresponde á verdade que, nem ao menos os Corpos de que elle

se compunha eram mandados da mesma maneira c trabalha-

vam debaixo do mesmo sistema de vozes, e de toques, nào po-

dendo por isso haver homogeneidade nos seus movimentos, que

é talvez a única base da força militar, e em que se funda a

táctica da guerra. Só no tempo de D. João José de Mello, co-

meçou a presentir-se a conveniência da acção simultânea dos

Corpos, como elle o participou em Janeiro de 17 70 dizendo

ter mandado suscitar a execução da sua ordem publicada em
13 de Janeiro de 1769 referida ao Detalhe de 1,2 de Agosto

de 1766, regulando o movimento da tropa debaixo de uma só

voz^ nào admittindo diversidades de toques e manejos como até

alliy a capricho dos seus chefes respectivos. E que o Coronel

Henrique Carlos Henriques^ em 3 1 de Dezembro ultimo^ já
tinha adiantado muito os Offciaes e Soldados ?io dito exerci-

do, apezar das Companhias terem quartéis separados e dis-

ta?ites. Isto é, em 12 de Agosto de 1766 houve uma orde-

nança chamada Detalhe que marcava os exercicios da Tropa,

e as vozes geraes e communs a todos os Corpos, tornando os

seus movimentos homogéneos e uniformes, como hoje se pratica
;

17
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mas ijiie l>em íonge estava com a tal ordem sup[)lcmentar, de

satisfazer ás exigências estratégicas, da applicaçào das massas

nos campos de batalha, como bem o faz sentir áquelle Gover-

nador, o Ministro Martinho de Mello e Castro na resposta que

liie deo acerca do seu Detalhe, que diz assim:

Para D. João José de Mello.— S. Mag.^' vio a carta de
/''. S.\ com data de 12 de Janr° do amio próximo prcccde7itc

de 1770, c as ordens a cila juntas^ sobre a Disciplina Mili-

tar das Tropas desse Estado: Como também as Contas dos

Commaridantes de cada hum dos seus Corpos.

De tudo ficou S. Mag.^' entendendo^ que ahi não ha^ nem
conhecimento, nem Instrucçào., nem ainda idca do que he Mi-

litar; forque se a houvesse., nem V. S.^ havia dar as ordens

abstructas, e indeterminadas., que deo : 7iem os Commandan-

tes se havião de atrever a por na sua prezcnc,a as relaçoens

abjectas., fantásticas, e insignificantes, cpue se lhe apprezeTita--

ram : Nem similhantes papeis se mandarião a esta Corte para.

serem prezentes a S. Mag.'^' ; que delles se não tira outro al-

gum conhecimento, se não que cm Goa não ha mais cjue o

nome de Militar, sem existência, nem idca alguma do que he

Tropa, ou serviço de Guerra. Deos C/" a V. S." Palácio de

Nossa Senhora da Ajuda a 1'^ de Abril de 1771.= MARTf-

wiio DE Mello e Castro.-— Livro 7." folhas 64. N.'' 53.

Do conhecimento que ElRci levo da nuHidade e indisciplina

das tropas de Goa, quer de terra, quer do mar, cobertas de

vergonha as primeiras pela sua injustificável fuga do sitio da

Praça do Piro onde por terror pânico abandonaram as armas e

bagagens; c as segundas que se refugiaram debaixo das baterias

de Bombaim fugindo das Palias Marattas, com opprobrio, nunca

alli visto, da Bandeira Portugueza; nasceo o desejo de restau-

ra-las, e por isso mandou expedir o Alvará do 30 de Março

de 17 73 ha pouco transcripto, e ordenou aquellas providentes

medidas que incluio nas Instrucções dadas a D. José Pedro

da Camará; e também a remessa de soccorros, de petrechos

e de gente que enviou para esse lim na Não Madre de

Deos c Fragata Guia: estes soccorros eram de grande valor,

([uer nu pessoal, quer no material, pois consistiam cm 120
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soldados de transporte na Não, que liiilia uma guarnição do

o51 praças, e 118 passageiros; e na Fragata, 100 solda-

dos, e 159 pessoas de guarniçólío, com 60 passageiros; ao todo

908 homens, daqui partidos em 1 7 de Abril de 17 73. Neste

numero ião o Capitão de Mar c Guerra José Sanches de Brito,

com cinco Capitães Tenentes, e quatro Tenentes de Mar e

Ires Guardas Marinhas, para organisarem a Marinha; e o Bri-

gadeiro Henrique Carlos Henriques, Coronel d'Assa Comman-
dante da Legião de Pondá com seu Sargento Mór, seis Capi-

tães de Infanteria delia, três de Cavallaria, quatro Tenentes; c

o Coronel Theotonio da Silva Rebocho Commandante de Arti-

Iheria com vinte e três Officiaes desta Arma, e dous Capitães

de Infanteria, para organisarem e instruirem o Exercito, e fi-

nalmente, por executor do novo plano o illustre D. José Pedro

da Camará munido das suas extensas Instrucções.

Apezar porém das muitas e zellosas pessoas que acompa-

nharam este digno e distincto Governador, apezar dos muitos

poderes de que ia revestido, e daquelle que lhe transmittia o

enérgico Ministro Martinho de Mello e Castro, que mandou
processar grande numero de empregados taes como o Chefe de

Divisão Intendente de Marinha, demittir e degredar para An-
gola um Capitão de Mar e Guerra, dando outros exemplos de

severidade, não pôde elle reformar completamente os abusos que

encontrou; e tanta foi a resistência e a força de inércia que se

opposeram as mesmas reformas, que ainda quando lhe foi suc-

ceder no governo D. Frederico Guilherme de Sousa, n'outras

extensíssimas Instrucções de 7 de Abril de 1778, se lhe tor-

nava a recommendar quasi o mesmo que a este, e se lhe dco

para o coadjuvar na disciplina e reforma do Exercito o Mare-

chal de Campo Francisco António da Veiga Cabral, que lhe

sérvio de estorvo, e o contrariou a pontos de ser necessário^

prende-lo em Mormugão, como já se vio peíâ correspondência

transcripta a este respeito.

Os soldos dos Sjpaes que deixaram de mencionar-se a pag.

Í25. foram regulados em 1734 pela Conde de Sandomil, que
estabcleceo para os Alferes 14 x." mensaes, quando para os de

Infanteria marcou .20; pnra os Sargentos de N.°, 10; c para os
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Su[)[)ra, 8. Este [dano vigorou ale 17 50 em que o Marquez de

Távora dco mais vencimento aos Sargentos Mores, e diminuio

como dantes estavam aquelle dos Ajudantes das Praças, que fi-

caram reduzidos a 7 x/ que era paga inferior á dos soldados,

abonados com 10 por mez. Depois o Conde da Ega, em
Provisão do 17 de Novembro de 17 GO augmenlou o soldo dos

Alferes lodos, ficando enlào os de Sypaes com 20 x." por mez,

os de Infanteria com 23, os Sargentos de N.° com 12, e os de

Sypaes com 10; confirmado o augmenlo por Provisão do Con-

selho Ultramarino de 24 de Maio de 1762. Por outra Provi-

são de 27 de Março desse anno, tinha o mesmo Conselho or-

denado que os Capitães de Sypaes, sendo portuguezes, tivessem

o predicamento de Alferes de Infanteria, e fossem elevados a

Tenentes por concurso nas Companhias dos Corpos regulares se

tivessem merecimento para isso. Os soldos dos outros Officiaes

eram: o de Sargento Mór de Infanteria com exercicio de En-

genheiro, 160 x." por quartel, que fazem 25^5600 réis da

moeda de Portugal, e correspondem a 8á!533 ' réis por mez,

ou 284 3 réis por dia; o de Sargenlo Mór de Infanteria, 26 x.'

por quartel, que fazem 1^386 í réis, forles, por mez e 46 í

réis por dia; o de Capitão de Mar e Guerra, 16 x." por mez,

e embarcado 100, como se declarou tratando do Monte Pio

Militar a pag. 131. As Commissòes de Generaes de Bardez e

de Salsctc (cujos vencimentos nuo constam dos documentos até

hoje vistos por mim) ficaram sendo Irienaes, por Provisão do

Conselho Ultramarino resolvida em Consulta de 16 de Maio

de 1761. E por outra resohjçào de Consulta de 1 2 de Abril

de 1728, havia sido concedida ao General da Armada de alto

bordo, a regalia de ler um Sargento de guarda á porta. Em
13 de Fevereiro de 1786, uma nova Carla l\egia augmenlou

outra vez os soldos aos Officiaes de Infanteria, cujos Capitães

ficaram lendo 48 x.'; os Tenentes, 38; os Alferes, 32; os

Sargentos 18, tudo por mez; e ainda soíTreram alteração de-

pois em 17 85 pela organisaçào que se dco ao Exercito, o qual

ficou sendo composto de seis Corpos que eram: 1." Regimento

com 1:172 praças; 2.° dito, com 1:172; Regimento de Ar-

lilheria com 573 dilas; Legiào de Voluntários de Pondá, com
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1:310; Ires Companhias de Cavallaria, com 1,20 praças, e o

Corpo de Sypaes, com 3:193, que sommavam 7:793 praças.

Para concluir com esla matéria de soldos que talvez lenha sido

tratada com summa prolixidade, aqui vai um documento que

declara quaes venciam todas as praças do Exercito, desde Briga-

deiro até Soldado e Tamhor, remettido pelo Conde de Sarzedas

para a Corte, no anno de 1809, o qual é tào miúdo que satisiaz

qualquer curiosidade.

Relação dos Soldos que por es'a Thezouraria das Tropas veticon

por dia, Diez e aiino o Estado 3Iaior, e cada Imma das Praças

dos Corpos Regulares, e mais Corporações desía Capital, desde

o Posto de Brigadeiro até Soldado inclusive, com declaração dos

que tem paga de carruagem, embarcação, sustento de cavallo, e

do exercido na Aula do Regimento de Artilhcria.
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1." Regimento.

Coronel

Tenente Coronel ofFectivo com
exercício de Ajudante das Or-
dens do Governo do Estado *

Tenente Coronel aggreg-ado com
exercício de Sargento mor. . . .

O mesmo para sustento do cavallo

f De Granadeiros ....

(_ De Fuzileiros

( De Granadeiros

X De Fuzileiros

f De Granadeiros

(^
De Fuzileiros

C De Granadeiros

(De Fuzileiros

r De Granadeiros

\ De Fuzileiros

Porta-Bandeira

Cabo...
í^e Granadeiros

(^De l<uzileiros

rp , f De Granadeiros
Tambor. < ,^ t^ ...

(^De Inizileiros

Pifano

e , , , f Granadeiro
boklado. . \ t^ ., -

(^ I<uzileiro

Estado Maior e Pequeno.

Capitão.

Tenente.

Alferes

.

Sargento

Furriel

Ajudante
O mesmo para sustento do cavallo

Capitão com exercício de Quar-
tel Mestre

O mesmo soldo dobrado de Escrí-

pturario do Livro Mestre

O mesmo para enibarca<;ão de
conduzir o dinheiro dos prets e

munições

Capitão Auditor

Capellào

Cirurgião mor
Ajudante de Cirurgia

Tambor niór

Espingardeiro ,

Coronheiro

VEXCIME.\TO

Por
dia

105
95

1G4
110
164
95

85

Por mez Por anuo

xerafins Ig.rs. xernfins tg.rs. xerajins tg.rs.

8G
19

1G4

41

19

3S

.•50

20

55

113

106

68
48
41

38

35
32
20
18

19
16

Idem

60

112

48
32

Idem
18

li

Idem

1..

115

55

1:300

1:275

816
576

492
456
420
384
247
216
228
192

Idem
127

115
199
133

199
115
103

(27

1:344

576
384

Idem
210
199
144

Idem

2 40

Veja-se o KsUdo Míiior do Exprcil"
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Agregados

Tenenle Coronel

ííajor

Tenente , . -

Furriel, vence o soldo (jue jjerce-

bia no mesmo' Posto na Com-
panhia de Artífices do Uejji-

mento de Artilharia

Outro dito

Porta Bandeira, vence o soldo que

percebia na S.** Companhia de

Granadeiros

Outro Dito

VESCIMKÍITO

Por
dia

S.° Regimento.

I5rig.iJeiro

O mesino ])or ter vencido no Posto

de Coronel soldo dobrado por

Ordein Regia continua a vencer

o dobro do Posto que occupa
Tenente Coronel eITectivo com

exercício de Ajudante das Or-
dens do Governo do Estado

í

Sargento mor
O mesmo para sustento do cavallo

p .., ("De Granadeiiroí.
p a ,.

|^j)g Fuzileiros..

í Da Gran;

l De Fuzil

(De
^De

Tenente.
nadeiros.

uzileiros . .

Granadeiros.

Fuzileiros .

.

y De Granadeiros.

(^ De Fuzileiros . .

^ De Granadeiros

(^ De Fuzileiros ,

Porta Bandeira

r De Granadeiros.

(^De Fuzileiros .

.

(" De Granadeiros.

\Y)e Fuzileiros. ..

Alferes

.

Sargento

Furriel

.

Porta

Cabo

Tambor.

Pifano .

Soldado
f Grarranadeiro

leiro . .

Por mez

xerafins,

105
95

164
110
164
95

85

150

150

B6

19
"áO

rerufins

93
ítr.

ò'ó

19
16

i

:50o

• 106

68
48
41

38
35

32
SO
18

19

16
Idem

(g-

15

Por tttvio

xerajins

1:120

1:040

456

144

228
193

3:600

1:275

816
576
492
456
4«0
S84
S47
«16
228

J93
Idem

127

115
199
133
199
115
103

tgh-s.

1 Veja-se o Eslado M^ior do E.\<'rcilo.
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VBNCIMK.NT<

Por
dia

j-.v. xcrafins

Por mez

tg.

Coronel de Milícias com exercicio

de Tenente Coronel

O mesmo para carruagem pelo

commando da Província de

Perneni

Sargento mór
O mesmo para sustento do cavallo

Capitão

Tenente

Alferes ,

Sargento

Furriel ,

Porta Bandeira

Cabo
Tambor
Pifano

Soldado

Estado Maior c Pequeno.

Ajudante
O mesmo para sustento do cavallo

Tenente Quartel Mestre ,

O mesmo para embarcação de

conduzir o dinheiro dos prels e

munições

Capellào

Cirurgião mór
Ajudante de Cirurgia

Tambor mór
Coronheiro

Espingiardeiro

4>5

m

10

io

IG4

Agreíjados.

Tenente Coronel.

Tenente

Sargento ,

Porta Bandeira.

.

Outro dito

N, B. Nesta Legião ha um Ca-

pitão que além dos seus soldos de

48 x.^, vence mais 38 por mez

de Escripturario do I,iivro Mes-

tre; no seu estado completo in-

clue dous Majores, dous Ca])cllães

que vencem igualmente o mencio-

nado soldo

41

5â

xerafins

141

lOO

4Í!

38

32

18

IG

J6

fl

II

16
8

60

74

32
Idem

18

tg.

12

Idem

03
3!1

18

Ifi

Idem

40

lô

Por anuo

2 55

40

xernfins

1 ;G90

1:275

577

4jG
384
21

G

192

Idem
108

132
196
96

727

888

384
Idem

2IG
199

144
Idem

1:12o
45r.

216
19'2

Idem

tg.rs.

S40
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Legião de Bardez

Coronel

O mesmo vence mais o dobro por

Ordem Regia
Tenente Coronel

Sargento mor
O mesmo para sustento do cavallo

Capitão

Tenente

Alferes

Sargento

Furriel

Porta Bandeira ....,..,
Cabo ,

Tambor
Pifano

Soldado

Estado Maior e Pequeno.

Ajudante

O mesmo para sustento do cavallo

Tenente Quartel Mestre
O mesmo para embarcação de

conduzir o dinheiro dos prefs e

munições

Capellào

Cirurgião mór
Ajudante de Cirurgia

Tambor mór
Coronheiro

Espingardeiro . . . ,

jígrcfjados.

Sarc-cnlolmór.

N-\B. Nesta Legião ha um Te-
nente que vence soldo dobrado do
Escripturario do Livro Mestre. O
seu estado completo e vencimento
dos Majores, Ajudantes c Capel-
lães! é igual ao da Legião de

Pondá.

i^Companhiax de Cavalleria.

Tenrriie Coronel

Por
dia

l()4

TKiNCniENTO

Por mez

xerafins tg.rs. xerafins tg.rs.

113

113

86
19

41

19

3tí

226

93

106

48
38
32
18

16

Idem
9

11

16

a

60

74

32

Idem
18

12

Idem

86 3 20

i:);j t 4n 1:600

Por armo

xerafins tg.^rt

2:720

1:120

1:275

576
456
384
216
192

Idem
108
132
196
96

727

H88

384
Idem

216
199

1:040

Idem

1:040

40
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VENCIMENTO

Por
dia

Por mcz

xerofms Ig \rs.

Sargento mor
Capitão

Capitão com exercício de Ajudante

O mesmo para sustento do carallo

Tenente

Alferes

Furriel-

Porta Estandarte ,

Cabo
Ferrador

Soldado

Cavallo

Agregados.

Coronel, vence o soldo de Tenente

Coronel

Mestre de Campo das Ordenanças

das lilias de Goa, vence o soldo

de Capitão que foi de Cavalle-

ria pela confirmação que obteve

deste Posto por Patente assigna-

da pela Real e Augusta Mão

Officiaes que vencem debaixo do

titulo de !."• Plana.

98

200
85

68
19

Sargento mor
Capitão Tenente nomeado para

revistar os Navios que vierem

a este Porto, para carruagem

além do soldo que cobra pela

Repartição da Marinlia

Tenente

Do Hospital Militar.

Sargento mor Administrador ....

Dr. Fysico mór do Estado *

Medico Substituto do Fysico mór
Dito continuo

Outro dito

Cirurgião mór do Estado

Sargento com exercício de Por-

teiro do dito Hospital

xerafins Ug

126
68

87

41

35

20
Idem

20

133
Idem

68

50

40
27

50

45
50

45

10

* Vcja-se o Estado Maior do Exercito.

- Voja-se o Estado Maior do Exercito.

Por anno

40

xcrajins

1:520

816

1:051

4!I2

420
247

Idem
119
243
103

240

1:600

Idem

to

816
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VENCIMENTO

Por
dia

Por mez

xerafins tg.rs xcrafins tg.

Por anno

xerafins t9-\r~

OJficiaes Engenheiros.

Tenente Coronel

Capilão

dito

Officiaes dos Regimentos
de Milicias.

^Coronel, cobra osan-

tecedentes soldos do
Posto de Guarda
Marinha

I Tenente Coronel. .

.

Das Ilhas de) Sargento niór, cobra

Goa \ os soldos do Posto

de Capitão de In-

Infanteria que foi

do 1." Regimento
'Ajudante .........
^Furriel

/'Coronel, cobra os an-

tecedentes soldos do
Posto de Capitão

Tenente

Tenente Coronel. .

.

Da Província' Sargento njór, cobra

de Salcele\ os soldos do Posto

de Capitão queoc-
cupoii na Cidade

de Macáo
Ajudante

^Furriel
,

fCoronel, cobra osan-

tecedentes soldos do

Posto de Ciipilào

Tenente

iTenenteCoronel, co-

bra os antecedentes

soldos do Posto de

Sargento niór das

Ordenanças que foi

desta Província. , .

Sargento mor
Ajudante

^ Furriel

Da Província

de Bardez

N. B. Em cada nm dos ditos

Regimentos ha dous Ajiidautes

que todos vencem individualmente

•o nienrion.ido soldo.

93
253
223

20

4ít

33
15

50

4B
33
15

50

40 1:120

3:03G
2:676

240

576
396
187

COO

576
396
187

600

520
1:040
396

187
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\ BN( l.MK^TO

Por
(lia

Por me: Por anno

a-ernfins l[/\rs .Tcrofiiis rs. xvrofins t/f.r

Officiaes das Orãcnmiras.

Mestre de Campo,
cobra na Cavalleria

o soldo de Capitão

que antes era da
mesma.
Sargento mór, além
do que vence pela

Camará
Ajudante

Das Tihas de

Goa . . .

Da Província

de iSalcele

Mestre de Campo,
cobra os anteceden-

tes soldos do Posto

de Ajudante das

Milícias

«iMestre de Campo
Sarcrento mór, além

^,. , „, , '
,

11 1 do que vence pela
de Barde7,\ ^ '

'

k Camará
\ Ajudante, idem. . .

.

N. B. As Ordenanças das lllias de

Goa e da Província de Bardez lera dous

Ajudantes ca.la Província, e^encecada

um o soldo referido ; os dous da de Sal-

cete estão emprej,'ados na Praça de Ra-
cliol, e vencem a 33, 3, 20 por niez,

cujos Postos e vencimentos se incluem

r.os Presidies.

Tropa roJanlr de S/pacs.

Teneide Coronel e l." Commandanfe
O mesmo para sustento do Cavallo.. .

O mesmo i)nra carruan;em pelo com-

mando das Províncias de Bicholim

<; Sanquelim

Coronel de Milícias com os soldos de

Tenente Coronel

O mesmo para carruagem pelo coa;-

mando de Canacona

Sargento mór, e 2." Comniandante . . .

O mesmo p.ira sustento do cavaiio. .. .

<.>3

V.)

33

93

.•33

«r.

19

43
13

33

43

7

-10

40

146

I
126

; 3

15

20

ior> 1 15

520

160

39G

530
92

1:755

1:520
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VENCIME>TO

Por mez Por anuo

Terafiris tg.rs xcrafins tg}rs xerafins tgXrs

Âjiulantc

C) mesmo para sustento do cavallo. . .

.

Quartel Mestre

O mesmo para embarcação de condu-

zir o dinhtiro dos prets. . » , ,

C 5a
Capitães, 11 l 3 a

(. 3a
TencnlR

r 1

Alares, 28 < 1

Cabos principaes Commandan-
tes das Companhias dos Par-<

tidoí, 25

S."* Cabos dos ditos, 7

Calios menores dos ditos, li

Dito reformado
,

Bragraaiips, 9

Sar;j:eufos, 39 a

Sipaes, I6Õ7 C 50 a

(^1607 a

Thesonraria daí Tropas.

Tl.eíoureiro

Commissario Assislciilc.

Commissario Pagador . ,

Outro dito

Presídios.

Tenente Coronel

Sarçentos mores, 9
i 4 a

J
'*

(_ 4 a

33

J9
33

2'i

4»
33
30

iO

20

40

40
30
20
12

10

a

!55

2 30

140

80

50

20

}

53

60

240
100
90
27
30

23
Õ20
40
120

100
18

16

120
30
23
40
210
100

24
80

90
80

468
500

12:856

125
66

50
Ideai

93

346
62

200

55

30

G31

726

2:880

1:200

líOnO

324
360
276

6:240
480

1:440

1:200
144
192

1:440
360
276
480

2:520
1:200

288
960

1:080

960
5:616
6:000

154:272

1:500
800
600

Idem

1:120
4:160
744

2:400

• Eiifrando 12 \.' d,i propina.
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VKXIIMENTO

Por mez Por anno

xernfms Ig rs. xernfins 'tg. rs xerafins tg^rs.

Capilàes, 20

Ajudantes, 'J

Tenentes, 10

Alferes, 23.

Sargentos, 24.

Furriéis, 1 1 .

Cabos, 14,

Soldados, IJT)

Capelliies, 7

Thesonreiro do Santíssimo da Capella

de Mornuigão

Procurador da Capella de Santo Antó-

nio de Rachol

Escrivães, 3.
.3 a

1

48

.33

.33

.30

20

38

30

32
23
18

13

]3

12

1(3

II

10

8

7

60

15

12

40

33G
38

3f>0

32
101

33

90

41

41

190
36
CO
27

35

192
437
30

234
16

91

.36

20
144
II

12

66
10

45
8

55

780
168
154
180
40
12

12

7

12

Idem

16

20
45
36

4

26

2,40

4:032
456

4:400
384

1:212
396

1:080
494
492

2:280
432
720
324
4'5:o

2:304
5:244

432
2:808

192
1:092

432
247

1:728
132

144
792
120

540
96

660
9:360

2:016
1:848

2: 1 60
480
154
144
84
144

Idem

192
240
540
432
54
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Almoxarifes 6

Cirurgiões, 6 ,

{:
4 a

1

S
5 a

(_ 'i a.

Sangrador

LiiiLrua da Fortaleza de Cabo da Rama

A*. B. No vencimentodesessenta e dous

X.' de um Sargento múr, entrào 12 de

sua propina como Major da Pra(;a de

Rachol e da Província de Salcete. Um
dos Ajudantes que vence a ;^3 x.* 3

lg. 20 rs. está empregado no Porto

e Ilha de Comljarjua, percebendo

aquelle soldo que vencia antecedente-

mente em Ajudante da dita Praça e

Provincia.

(luarniçdo do Pratidio da Fortaleza

de Angediva.

fiovernador

^arjento mór
Capitães 2 a

Ajudante
f 3 a

Alferes 4.

Sargentos 4

,

Furriéis 3.

Cabos 24 .

Tambor .

.

Soldados .

.

1

l

3
I

2

1

23

Vigário

Escrivão

Almoxarife

Cirurgião

Sangrador

Carpinteiro

I." Condestavel.

2." dito

Artilheiros 3 a .

f 2 s

(210

xernftits

30

30
18

32

23

VENCfMEMO

Por mez

tg\rs ãcrafiiis tij rs

J20
18

15

150
3r,

R

12

U

30

«O

«O

2Q

125
50

64
30

69
20
Jí!

25
16

15

10

176

7

80
l:6t8

16

20
30
30
«

18

14
12

18

30

36

30

40

4{i

20

40

Por atino

xernfins t<j rs

1:440

216
180

1:800

432
96

150

40

1:500

660
768
360
829
240
216
303
192
184
120

2:116

92
fi40

19:780

194
840
360
360
96

216
172
144
219

12

18



(liinrninlo tio Choro desta Fortolem.

IMoCiuirm

M.irinheints

-AiitíTiicr (lo Clu)i"o.

N. B. -A ;riiarni(;à() ila tlif.i enihar-

ciirào, nào lem applicarão nos 3 uiezfs

<Io inverno, e cobra somente cada anno

o veiicimenío de nove mezes.

VF,\(miiMO

Por VI iz Por uniio

Aos Cabos e Soldados dos 2 Reaimentos de Inf;interia, Artilheria e Cavalieiia,

além «lo soldo <]ue vai declarado, e percebem da Real Fazenda, ficam neila quinze réis

que se abale a cada iini por dia, á conta do seu fardan^enli».

Tliesouraria das Tropas de Goa, a 24 de No\eml)ro de 1009.= O Thcsouroiro

das Tropas, António José Ferreira.

Assim, vè-se a exactidão do cpio se leni dilo ncsla Memo-
ria, que na Índia nada era permanente, ainda «jue parecesse

ter oii devesse conservar esse caracter, pois os Vice-Keis, Go-

vernadores, Assentos da Junta da Fazenda e da Relação, ou Pro-

visões do CoiiscUio Uitramarino, ampliavam, ou revogavam as

Leis e eslaheleeiam regras, (jue punham o serviço publico e os

individues niim tal estado de incerteza, e as instituições [)oli-

licas numa tal instabilidade, pouco próprias para formar os

costumes de um povo, ou conservar-ilie aquelles que a distan-

cia da [)atria, o clima e o contacto com gente de outra Índole,

de outra religião c mesmo de outros costumes, tendiam a ía-

zer-lhe perder; bem como estorvavam a transmissão dos usos c

(Costumes da Europa á gente do paiz, que só os poderia rece-

ber c estes arreigar-se, pela acção diuturna e suceessiva, o fa-

ctos e modos de existir revestidos da força moral impressa

pelo curso dos séculos.

Neste anno de 1785, a (pie me rePtro, possuia o Estado da

índia i^erlo de duas mil boreas de f(v^o, e só motiladas nas for-
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talczas, 1:204, Iodas guarnecidas com suas compelenles pala-

incntas, a saber:

5 Pedreiros de bronze de 8 polegadas de largo.

2 » de calibre âG

1 » de calibre 38

4 '» de calibre 40

2 » de calibre 48

13Í) Peças de vários calibres.

150 Somniam os canhões de bronze.

43 Peças de ferro de calibre i U

46 >• de calibre 1

90 « de calibre 2

80 » de calibre 3

1 68 » de calibre 4

228 « de calibre 6

1 44 » de calibre 8

4

1

» de calibre 9

91 » de calibre 12

75 » de calibre 16

45 » de calibre 18

3 » de calibre 24

1:204

404 Em trinta c seis vasos de guerra.

1:608 E as restantes para as 2:000 desmontadas c nos arma-

zéns do Arsenal da Marinha.

Em 1738 tinha o Vedor da Fazenda António Carneiro de

Alcáçova mandado fundir muila Artilheria, por occasiào da

guerra do Maratta, e parece que foi a ultima que sahio da-

quellas oflicinas, pois niio acho registo de fundições posteriores,

c tào somente conhecimentos de remessas da Tenencia dos ar-

mazéns da Ribeira, do Arsenal do Exercito e do de Marinha,
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Também até ao amio de 1771 nào havia na (^òrle noticia do

numero de navios de guerra da Marinha de Goa, c por isso

foi ordenado em carta do Ministro Martinho de Mello e Cas-

tro de 25 de Abril desse anno, áquelle Governo, mandasse

uma relação dos vasos de guerra alli existentes, e constou serem :

Fra ga la Snnt'JnnacS. Miguel d

e

,')

O

peças

S. Miguel \. . do 30 )>'

» Temivcl de 28 » Ibrrada de cobro.

Galera Senhora dos Milagres de 20 »

Brigue S. João Baptista ... de 13 » forrado de cobre.

» S. Pedro d'Alcântara de 1 i »

Escuna ^S*. Luiz de 1

4

»

Galvela Santa Rita de í) »

» Santo Isrnacio de 9 »

» Senhora dos Milagres de 9 »

Manchua SenJiora da Guia. . . de 9 »

» Senliora da Jjuda . . de 9 »

» Senhora do Amparo de 9 »

» Sant'A?ma de 9 »

» Sejthora da Conceição de 9 »

Langabotes de 12 remos e uma
peça á proa 14 »

264 peças

E havia-se perdido um anno antes, a nova Fragata Real

Fidellissima^ que fez a admiração dos entendedores francezes e

inglezes, ú entrada do Mar Vermelho em serviço da Companhia

destes últimos, que depois mandaram pagar o seu valor; no

tempo do Conde da Ega (1763) eram trinta e seis os vasos da

Marinha de Goa como acima disse, e depois foram augmenta-

dos com a Fragata Guia^ e outras embarcações mandadas do

Reino, no reforço c soccorros que acompanharam D. José Pedro

da Camará cm 17 73.
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M.%VKOS UK CíI;ERB.% n.% l>U.%Ç/% DK n.%71.%0 K.n 22 JAXKIUO

Palia de trcs mastros, com 58 pés de quilha, e qualorze peças de calibre 6

Chalupa de mastro e meio, com 45 j)l's de quilha, e nove peças de calibre 3

Manchua com trinta e oilo pés de quilha, e sele peças de calibre 2

1%/%V1US K%'TB.%UOM no P«»BTO »K CiO.%« IIKSDK .UARCO »E 19^1

Do Eslailo da Índia.

Fragata Temível Portugueza . . .

Fragata S. Miguel
Fragata Real Fidellissima

Fragata SanfAnna
Gália Nossa Senhora da Victoria

Polyfemo, Charrua
Senhora dos Prazeres

Senhora do Amparo
Sanio António Bom Successo. .

.

Prinreza de Portugal
,

Nossa Senhora da Piedade

S. Thiago Maior
Senhora do Ó, e Santa Quitéria ,

Nossa Senhora da Arrábida \ Todos de Ires mastros.

Santo António e Almas
Palia de Ires mastros, da praça de Goa
Princeza de llolstein

Nossa Senhora dos Prazeres

Neptuno Grande
Nossa Senhora da Gratidão

Nossa Senhora do Carmo
Nossa Senhora da Arrábida

Curveta de dous mastros d^ praça de Damào.
Curveta de dous mastros da praça de Macáo.
Thelis

Sulam t

Norcester

Ea-le

Bristol

Aclive
I

Juno
I

Lizard
j

Náo.

Palia de Ires mastros.

("halupa de dous ditos.

Chalupa de dous ditos.

Chalupa de dous ditos.

Chalu|)a de dous ditos.

Chalupa de dous ditos.

Navio de Nação Imperial
~J

Todos de Ires mastros.

Um dilo Hollandez,

Um dilo Toscano, nome S. Carlos. J
Sommam lodos entrados dentro de um anno.

Todos de três mastros

4S
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PAGADORIA MILITAK.

Por Carla Regia de 10 de Abril de 1769, se mandou es-»

tabelecer na Cidade de Goa uma Junla de Fazenda, mas re-

tardando-se a sua criaçào, foi cila novamente ordenada por

Aviso de 20 de Abril de 1770. Pvesullando desla medida vá-

rios conflictos de jurisdição entre a dita Junta e o antigo Con-

selho da Fazenda, foi eslc extincto por Carla Regia de 13 de

Abril de 1 7 72, e as suas ineumbencias e aulhoridade transmil-

lidas á Junla. Por Alvará de 28 de Abril de 1773, foi regu-

lado o melliodo do pagamento das Tropas, cpie até alli se fazia

pela Matricula e Vedoria, e criado um Thesoureiro delias com
seus Commissarios, aboUindo-se a Vedoria e Matricula; porém
nào teve a mesma medida logo todo o seu efieito, porque o Go-
verno do Estado enlendeo que mais lhe convinham dous, do que

um Thesoureiro, dos quaes o primeiro serviria para a Folha Mi-

litar e o segundo para a Folha Civil. Este arbilrio foi appro-

vado por Provisão do Conselho Ultramarino de 14 de Janeiro

de 1774, e ainda por oulra de 3 de Janeiro de 1776, que

approvou também a criação da Thesouraria das Tropas, e a

extincçào do Conselho da Fazenda. Ao Vedor, pertencia a ins-

pecção do Arsenal da Marinha e das munições de guerra, que

neste serviço, foi substituido pelo Intendente, com o ordenado

de 300 x." sem mais emolumentos, os quaes se lhe augmen-

taram ale 3:000 no anno de 17 75. Quanto as suas outras

altribuições, passaram todas para a Junta da Fazenda.

Nestas diversas datas parece haver equivoco ou confusão,

mas isso provém de que as providencias legislativas ordenadas

pela Corte, nem sempre vigoravanj, ou eram cumpridas nas

épocas correspondentes á sua remessa; e quando os Vice-Reis,

Governadores, e Capitães Generaes lhe punham duvidas ou

motivavam o seu add ia mento por importunas, e inexequíveis

por casos imprevistos, ia continuando da metropoli a serie de

preceitos e actos governamentaes, em harmonia com os pri-

meiramente ordenados como se existissem aquelles sem di(Tercnça
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íilguina. ]í melhor se reconhecerá eslu irreguhuidado e coiiío

que ondulação de providencias, comparando a Carla Regia de

15 de Ahril de 17 73 que recommenda a execução da Thcsou-

raria, com o Alvará de 28 do mesmo mez e anno que a man-

dou criar; isto é, vè-se que um faclo posterior, acerca do qual

se tomaram medidas, é reputado coevo ou antecedente para

ellas se lhe applicarem. Emíim, outra Carta Regia de 18 de

Janeiro de 1774 ordena o restabelecimento da Junta da Fa-

zenda, que nenliuma ordem da Corte abollira, mas que deixara

de criar-se cm menoscabo da letra expressa da Carla Regia de

10 de Abril de 1769, levada a efleito, só por esta nova c ins-

tante recommendaçào, em Abril de 1777.

Por Aviso de 27 de Junho de 1819, da Secretaria de Es-

tado da Marinha (do Rio de Janeiro) foi approvada a disposi- ^
çáo que o Vice-Rei Conde do Rio Pardo tomou de extinguir

os dous logares de Commissarios Pagadores criados anteceden-

temente, e por Provisão do Erário de 29 do mesmo mez, íbi

augmentado o soldo do Thesoureiro das Tropas com 500 x/

;

o do Comrnissario assistente com 200, e cada um dos Fieis

Pagadores, com 200, tudo annual, na conformidade do plano

estabelecido, pelo mesmo Vice-Rci, de se passarem mostras c

revistas aos Corpos do Exercito, como enlào já era pratica cm
Portugal.

Os vencimentos destes enipregados logo no seu começo,

oram, o do Tliesoureiro 125 x.^ por mez, que faziam 1:500

])or anno: o do Commissario assistente, GG x.' 3 tg. 20 rs.

por mez, que similhanlemente montavam a 800 x.' por anno;

e cada um dos Pagadores 50 x.' por mez, que sommavam GOO

por anno, como se vio na Relação acima transcripta. Em 1 826

tinha esta Thesouraria o seu respectivo Chefe com 1 66 x.' 3 tg.

20 rs. mensaes, prefazendo a quantia de 2:000 x.' por anno;

o Commissario assistente com 83 x.' 1 tg. 40 rs. prefazendo

a de 1:000 x.' ; os dous Fieis Pagadores com 66 x. 3 tg.

20 rs. ou 800 por anno cada um; e o Contador do dinheiro,

com 15 X.' mensaes, prefazendo lambem 180 ditos por anno:

além destes vencimentos tinham mais o Commissario e Fieis,

uma graliíicaçào pelas mostras c revistas qu€ montava a 1 :098 x."
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Em 18U mudaratii de nome os Fieis Pagadores, passando

a chamar-se Pagadores Commissarios, com o mesmo venci-

mento de 800 x/; ao Contador do diniieiro, que reunio as

funcçòes de Porteiro, deram-se mais GO \/ para completar

240; e criarara-se dons Praticantes, com 180 x/ annnaes

cada um. Por Portaria N." 274 de 12 de Março de 1842 do

Governador interino Lopes de Lima, foi organisada de novo a

Pagadoria Militar, e passou o Thesoureiro Geral das Tropas a

ser Pagador ]\Iililar; o Commissario assistente, a ser Addido;

o 1." Escrevente da Thesouraria, a Amanuense; o 2° Escre-

vente, a Praticante; e um Continuo Porteiro: e além destes,

dous Inspectores de Revistas, com o mesmo soldo dos Commis-
sarios. Hoje emfim, como está no Orçamento de 18dO a 51,

desan^exada a Pagadoria da inspecção de Revistas, ha dous Ins-

pectores delias vencendo 9G0 x.' cada um; e aquella com cinco

empregados que sào : o Commissario Pagador com os seus

2:000 x/, um Coadjuvante com os mesmos 1)60 ditos dos Ins-

pectores, um Amanuense com 240 x.% um Praticante com
120, c um Fiel, também com 240; ao todo cinco empregados.

HOSPITAL MILITAR.

É instituição pia muito antiga estabelecida na Cidade de

Goa pouco depois da sua conquista, administrada pelos Irmãos

da Misericórdia logo no seu começo e depois pelos Jesuitas,

como se deprebendc do Cap. 60.° das Instrucçòes dadas ao

Vice-Rei D. Duarte de Menezes no anno de 1585, e de uma
Carta de Filippe 2.° escripta em 6 de Fevereiro de 1589 ao

Yice-Rei IMathias de Alboquerque, na qual lhe diz:

Folguei (h saber que o ospital de Goa se goveima bem

-pelo jjrouedor e yrmàos da miserycordia dela e Vos encoineiido

que te?ihaes inuyto 'particular Cuidado^ de serem mui/ bem

'providos e curados os doentes dele mandando-lhe acodir^ covi

todo o Neçes." pois hc o Remedi/o que os Soldados que me ser-

uem, nessas fartes tem. cm suas doenças^ alem da obra cm sij





1 ./ífoítra * Cães.

^Mostra a entrada de jiatet.

'^MscacUi cjue sole para o Hosi%ital.

íPcrtas ãas Enfermaria» dv Hospital.

^Eriferinarius ílosfelrtciten,tu ãds pri-

rneirasfehes ^-entrãv nv ífoípital.

GCtirreãer geral ão Htspxial.

'IVuruitcLfi, e serventia do HúspitaX.

òUscaila ílu. serventia àa^otica,e da .

casa (lo Jldir^iniitraãcr.

jTiriferinarití ãos nurijains.

10 Uinfermariti das febras.

YLEnferinuria dos Officiae^s.

l^Varanda ilaEnfervuiria des Offiiiaes.

ISS.^írtferTncirta dasjelres.

1-4 Corredor.

15 Enfermaria ãusfracos.

l&Enfermaria, dos viiA,rilu,ndvs.

n Escada das casas térreas dos ícr-

ventes, d/itjiens as, e dos DeiiAvs.

IS Patê o,

IBCíisti, àvs Mnfermeiros

.

20 Iinfermaria dos cjalxcaílos.

21Tateo.

22 Casa dos J^edicos, com sxíti esca-

da jiara o ^'^pavimenta

.

25 Escada da Coipella, e ji" pPtttfc

íkCasa dos Cajiéllats.

25JIácacXti clttPcitxiya de arro-\,. S(.

26 Casa dos Cffíclaesi da Boticií/-

ílVaranHa, e escada dn, CosinJui cTtiJBo-

tictt.

2&Cvsitihu tlaEotiíci, de faXr€r os re-

médios .

29 Pci/tfo com íeu noçc.

30 TaholXtirv de seccar os verrtedios-

51 Hcrta cXa B o tic Cl.

32 i4 porta gae vcU ji? o OiUtirc.

55 Casa do aado do Hospital.

34 Sotica.

5b Vesiiensas da J&otiea.

36 Casas do Adminis trado r.

37 JGícoda títt Coscnha do dito.

Zu Cosirdia tio d? e casa de CosinT"

39 Alpendre

.

-40 Cupella.

klDescancc para vs doentes.

'i'2'£r\ferrn<iria dos fendes.

45 Ca^a parafitmcir.

íkCasap^ a cura, desferidos.

kbCasu dos Fraticdfiites.

46Patío,

47 í/ri,trud(i do patto da casa daTolvora.

4o Ponte (V(i(|(ift g. iieni de ^anuuinim.

^9JEiSCad(í jíara o Outeiro.

50 Pdtec e tasa das ijallirihas.

51 Pateo.

52 Ponte e cario ^.vem de3anciiiirnm.

55 Aijytndre.

b-kJjícada da Ccsiriha p" v pateo.

'^hTia de despejo d.a cosinha.

Ò() Corredor du cosinha.

57 JlfinUtrrts de dar o comer.

58 Casa Avs Hinfermeiros.

59 Ceupa,.

60 Casa dv Vedor de Hospital-

6\ Ser vervtia da com^nua dos SoUUuU*.

G2Varandif,.

OòConimuas de Soldados.

(ih.C<!rnrnHas dos Officiues

.
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ser Ião fia.
' E assi/ ti alado Cuidado que ti/iha dos ospilaes

e soldados q nelos se curão e em especial do de goa omde o

prouedor. e irmãos da mize fazem este Oficio Com grande

Caridade e que tiiiha particular Cuidado de prover. E assij ao

de Cochim Como lho tinha mandado por minhas Cartas E por

isso ser coussa tanto de Fossa obrigação Posto q na pr." Ins-

trucção que leuastes Vos tenha mandado, que tenhaes parti-

cular Cuidado, dos ospitaes. e da Cura. dos doentes deles.

Volo torno de nouo a emComendar !^

Em 14 de Dezembro de 1758 dizia o Vice-Rei Manoel de

Jaldanha, depois Conde da Ega, que a Misericórdia sustentava

dous Hospitaes, dous Recolhimentos, e os presos pobres da cadèa
;

e também que elles eram administrados pelos Padres da Compa-

nhia, se vê de oulra Carla de EIRei D. .loào 4." de 23 de Maio

de 1G45, cscripta ao Vice-Rei Conde de Aveiras em que lhe

ordenou desse ao Padre Francisco Carvalho Procurador Geral

da Provincia de Goa, mil x/ mensaes para cura dos doentes

do Hospital. Este Hosjwtal era contiguo ao Mosteiro de S.

Francisco, pois o mesmo Filippe 2.", no anno de 1593 man-

dou ao Vice-Rei Malhias de Alboquerque que comprasse as ca-

sas que estavam juntas ao dormitório para as meter de den-

tro no Mosteiro; e que havia por bem de lhe dar 3000 x.'

por mez para cura das mezinhas que se gastam na cura dos

doentes daquellc Mosteiro. E diz mais o mesmo Filippe 2.**

em outra carta Eu sou informado que o ospital desa cidade

de goa está de todo arruinado e quasi parauir ao chão e q se

curão cadano de 400 ate 500 doe^ites c q aliem de estcr

neste estado estão as e?ifermarias e offcinas delle tão mal re-

partidas e apertadas q os doentes padecem nellas m."" inco-

modidades cjuasi sempre falta lugar pêra se poderem Curar

os que a elle vem de nouo c por esta ma!" ser tão pia e ne-

cessária pêra o remédio dos soldados pobres e que me seruem

nas armadas desse estado uos encomendo^ e mando ordeneis

* Livro que Icm por lilulo— índia.— Regislo de Carfas.—
J/mo de 1581) i/té lh'.)G.— Folhas i, § 2."

- Dito Livro, folhas 128, § 17." existente no Cartório cia Secre*

taria de Marinha.
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logo sefaça de nouo o dito ospital no próprio siiio e chão onde

ora esta q sou informado q he bastante e muitto aprtposito

pêra nelle fazer esta obra ordenandolhe a traça q Vos pare-

cer conueniente e mais cómoda a cura dos doentes.^

Em resolução de Consulta do Conselho Ultramarino de 14

de Fevereiro de 1718 se ordenou ao Marquez de Alorna cdili-

casse novo Hospilal em lugar sadio, e que regulasse o seu ser-

viço conforme o disposto no Capitulo G0.° da Instrucçào dada

ao Vice-Rei D. Duarte de Menezes. Nesse tempo existia elle

contiguo á Ermida da Santissima Virgem onde S. Francisco

Xavier tomou assento, no anno de 15i2, para ouvir de con-

íjssào e assistir aos doentes do mesmo, e aos de S. Lazaro, si-

tuado a meio caminho do Terreiro do Vice-Pvci e do Faço

de S. Joào Baptista, a pouca distancia de S. Pauio, como se vè

de lima planta antiga da Cidade incluida no livro 7." das

Cartas para a índia c junta ao Officio de O de Março de

1779 a pag. 133, existente no Cartório da Secretaria de Ma-
rinha, que eu copiei e juntei a esta Memoria.

O Conde da Ega propoz em 15 de Dezembro de 1758, e

fez nova instancia no 1.° de Janeiro de 17GI para elle ser

mudado para o Palácio da Casa da Pólvora, cm que residia, pas-

sando o mesmo Conde a habitar as Casas do Paço de Pangim,
o que lhe foi approvado em Provisão do Conselho Ultramarino

de 12 de Abril de 1765. Nesta conformidade fizeram-se as

obras necessárias nos dous edifícios e converteo-se parte do Pa-

lácio da Casa da Pólvora, n"um immenso Hospilal "^ concUiido

no 1.° de Fevereiro de 176.2, que importou 22:000 x.' nao

deduzidos os productos do terreno e materiaes resultantes da

demoli içào do antigo que o mesmo Conde começou a transferir

logo em 15 de Novembro de 1759, antes de aulhorisado pela

Corte como depois foi.

Os seus privilégios, antes de passar a ser só militar, eram

iguaes aos do Hospital de todos os Sanctos de Lisboa, concedidos

* Livro acima dito, folhas 280 § 9." em 10 de Março de ir)03.

^ Yeja-se a planta aqui junta remellida pelo Conde da Kga,

ne-te dito anno de 1702, que eu reduzi e copiei.
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por Carla Piegia de 16G5, c roborados por Provisão do Conselho

Ultramarino de 24 de Fevereiro de 1672 que os mandou resta-

belecer; e lambem por outra Provisão da Junta da Fazenda

daquelle Estado de 22 de Outubro de 17 72 referida á mesma

Carla de 16G5, na qual se alludc a uma outra de Mercê de

D. Aílbnso 5." do 1.*' de Julho de 1450 que os dá ao de Lis-

boa que a este sérvio de raodello, e por isso elle se chamava

Hospital de todos os Santos e de Piedade, obtendo o seu Admi-

nistrador em 19 de Outubro de 1684, licença para pedir pe-

las portas, fios e pannos para os seus doentes pelo amor de

Deos. A sua administração passou para os funccionarios do

Estado, por Alvará do Vice-Rei Conde da Ega de 28 de No-

vembro de 1760, cujo arbítrio lhe foi estranhado em Provisão

do Conselho Ultramarino de 24 de Abril de 1762; e por ou-

tra dita de 15 de Abril de 1765, se lhe dizia que, tendo elle

tirado a Administração aos Jesuilas, a dera a D. José Carcome

Lobo Capitão de ]\Lír e Guerra com 100 x.' por mez, tendo

elle apenas 16 x/ 3 lg. 20 rs.
;
que não podia cvcar este offi-

cio ; porem que sendo necessário um Administrador havia por

bem que ficasse estabelecido c pago por virtude desta sua Re-

solução, para servir triencdmeiítc ao arbítrio do Governo do

Estado. A mesma Adnunistração passou para uma Junta, cm
virtude do Regulamento mandado executar pelo Barão do Cau-

dal em 1840. Os oííicios da casa, até então, tinham sido pro-

vidos pelos Padres da Conipanhia, e o seu serviço feito segundo

o disposto na Instrucção dada ao Vice-Rei D. Duarte; mas o

Conselho Ultramarino em 31 de Março, 1, 2 e 3 de Abril de

1772 ordenou á Junta da Fazenda abolisse a pratica do comer

ao Administrador arbitrando-lhe quantia certa para a meza

;

que encarregasse pessoa para comprar em Surrate as drogas

necessárias á Botica, c cumprisse as providencias remettidas

inclusas, como parte do Regulamento do Hospital; e bem assim

<|ue nomeasse um Ministro Inspector delle, para se evitarem

todos os jogos que nelle costumava haver.

O Manjuez de Alorna em 1784 fez alterações neste Regu-

lamento, ainda alterado em j)arte pelas Provisões do Erário de

19 de Abril de 17 93 c 16 de Dezembro de 1805. O Governo
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Provisório lambem por oulra Ordcii) de 13 de Abril de 18.25,

lho regulou de novo o serviço c marcou o pessoal, que íicou

sendo o (jue mostra o Mappa abaixo transcripto, o durou até

á outra reforma feita pelo Vice-Kei D. Manoel de Portugal,

como logo se dirá; mas no cnlretanlo convém dizer lambem
alguma cousa do estado em que se adiava a Índia acerca dos

seus Facultativos.

Até ao anno de 1723, poucos meios alii havia de propa-

gar o ensino medico-cirurgico c a arte de curar estava quasi

na sua infância, pois apenas consta que, por Consulta do Con-

selho Ultramarino de I 8 de Março desse anno, se mandou dar

ao Cirurgião mór do Estado, dez mil reis mensaes fasenclo

como o seu antecessor de Mestra ensinando Cirurgia na índia,

sem iiaver, que eu saiba, outro documento antes deste que

prove terem-se mandado Professores habilitados para este ma
gisterio; e daqui se conclue que os Facultativos do Paiz pouco

ou nada sabiam da Medicina e Cirurgia consideradas como
sciencias. Em 30 de Dezembro de 1800, é que alli principiou

a estabelecer-se uma tal ou qual Escola medico-cirurgica diri-

gida pelo Doutor António José de Miranda e Almeida, Lente

Substituto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-

bra, o qual por Decreto de 29 de Novembro de 1799, com-

municado ao Vice-Rei Conde de Sarzedas em Aviso de 16 de

Maio de 1800, fora nomeado Fysico mór do Estado e Director

delia ; constando por outro Aviso de 1 8 de Fevereiro de 1802
que mandou louvar o zelo e préstimo com que o dito Fysico

mór desempenhava os seus deveres, que o serviço por elle pres-

tado era meritório. Mas nào consta, que disciplinas, ou curso

de estudos careciam os Médicos ou Cirurgiões, [)ara obte-

rein carta de approvaçào na mesma Escola. E assim pôde

atlbulamente dizer-se que elles eram pouco menos do que cm-
[íiricos e barbeiros chamados doutores, fysicos o licenciados, o

que durou até 1820, em que novos estudos se lhe exigiram.*

* j\os Annacs IMarilimos, 4.° Seria N." 5, a pag. 254 nos Docu-
nicnlos inéditos, vè-se que Mestre JJfhnso, era Solurgião mór im In-

cha, em lonipo do comde Visorrei e do <fOíiernador João Demerddo7iru-,
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Por Carla Regia cl(3 15 de Janlio de 1819, foi o Doutor

António José de Lima Leilão, que acabava de servir o logar de

Fysico mór na Capilania de Moçambique, nomeado Fysico mór

do Estado da índia, Lente de Medicina e Intendente de Agri-

culUira, o qual reconbecendo o atrazo em que a sciencia de

curar alli se acbava, propoz um plano de estudos para os Fa-

cultativos do Paiz, ao Conde do Rio Pardo, que lho mandou

adoptar pela seguinte Portaria

:

Sendo de tão grande iiwportanciã a conservação e resta-

belecimento da saúde humana e vendo quanto pouco adianta-

das se acham 7ieste Estado a% Faculdades que cooeperam

'para estes úteis fins ^ encarreguei ao Fijsico mór António José

de Lima Leitão coordenasse o jpla?io de um Curso Medico-Ci-

rurgico, cm o qual confederada a Medicina com a Cirurgia

podessem os Alumnos dedicados às ditas sciencias aprender

síjstematicamente o que demais preciso respeita a uma c ou-

tra^ a cujo encargo satisfazendo o referido Fysico mór pela

macieira constante do plano
^
que contesta Portaria baixa por

mim rubricado: Orde7io que o referido plano seja posto em

inteira execução e cjue o lu/sico mór^ que deve reger o dito

Curso, o faça exactamente observar, e entretanto que não

occorrerem motivos para. por determinação minha se alterar

nalguma parte, J^angim. 23 de Junho de 1821.— (Com a

rubrica do Conde do Rio Pardo).

Este Curso que tinha por titulo Curso Medico-Cirurgico de

quatro annos no Hospital de Goa^ era apropriado aos meios

de instrucçao, e estado da colónia, e constava de quinze arti-

gos, quatorze dos quaes diziam respeito ao methodo das habi-

litações dos Alumnos, do tempo das lições, e regimen das Au-

las; e o decimo quinto, ao numero e natureza das matérias do

Curso, que se repartia por quatro annos, a saber:

Primoro anno.— Anatomia descriptiva, fazendo-se as de-

monstraçdes nos cadáveres sempre que os houvesse; e o seu

estado e o da estação o permittissem. Estas dissecções seriam re-

petidas durante todo o Curso, já para se recordarem as lições

anatómicas, já para se estudarem objectos de Pathologia.

Segundo a^ino.— Physiologia e noções de Fijsica, e Qui-
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mica que fossem ahsolatatnenlt ?i€c€ssarias para a ex/plicarão

fJc certos fenómenos da vida.

Terceiro aisno.— Nosograp/iia Medica e Cirúrgica; pon-

tos de contacto que as unem; resumo da lãsloria da arte: as

iLOçòes de Quinúca c Botânica que fossem absolutamente ne-

cessárias para. o conhecimento dos remédios^ e sua maneira de

obrar; o que constituia a Matéria medica.

Quarto ainno.— Anahjse de todos os si/mptomas das doen-

ças externas c internas e dos seus tractamentos já. nas his-

torias que delias deixara^n os melhores Médicos, jà 7ios enfer-

mos que o Hospital proporcionasse ; o que constituia a Patho-

logia inter?ia e externa, yls operaròes cirúrgicas todas que

se podessemfazer nos cadáveres. As mais precisas operações

sobre os partos.

Para o estudo destas matérias, se apropriaram diversas

casas do Hospital ao conveniente destino de Aulas, e de Thea-

tro Anatómico, assim como para a Clinica, se abriram todas

as Enfermarias aos Alumnos que a cada passo eram doutrina-

dos pelo Fysico mór residente no mesmo edilicio.

Constando na Côrle que uma lai organisaçao era defeituosa

e o serviço pouco regular, se expedio o Aviso de IG de Abril

de 1 826, em que se ordenou ao Vice-Rei D. Manoel, fizesse

proceder a U7n Orçamento dos medicamentos necessários ao

Hospital e provimento do povo: que este Orçamentofossefeito

por meio de uma Ju?ita de todos os Facultativos do Estado c

Boticários, deveiido attender ás eventualidades do maior nu-

mero de doentes, que podesse haver, como na eventualidade

defaltar algum na embarcação do Estado. Que ali se propo-

sesse um systema conveniente para o serviço da Botica e seu

Boticário de cjue se podesse tirar a competeiite vantagem a

favor da Fazenda: occorrcndo lembrar o cumprimento das Or-

dens cjue mandam estabelecer os Hortos Botânicos, donde se

podiam obter gra?ide parte das plantas precizas. Que se pro-

curasse providenciar alguma instrucçrw cirúrgica, pois afalta

dos seus peritos, constava ser uma das muito sensíveis que

padecia aqucllc Estado: e que propozesse um Regulamento

para a sua administração, fornecimento c serviço.
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Salislazcndo o dilo Vicc-Kci a esta ordem, nomeou em 22
de Maio de 1830, uma Junta prezidida pelo Mareclial Corrêa,

que lhe pro[)Ozcsse um projecto de regulamento para o bom
Governo do Hospital Militar de Goa, a qual dentro de seis

mezes fez obra tanto á sua satisfação e tão bem coordenada,

que elle lhe deo vigor em Portaria de 3 1 de Dezembro desse

anno, approvando o quadro dos empregados propostos pela

mesma, e seus correspondentes vcncimenlos, em que houve

pouca alteração, mas clles ficaram sendo os seguintes.

1 Director, que era o Fysico

mór, sem ingerência na

economia do Hospital.

1 Administrador.

I Cirurgião mór.

I Medico.

I Primeiro Capellào.

1 Segundo dito,

() Padres de S. João de Dcos,

Enfermeiros.

l Thesoureiro.

13

13

Escrivãoda Administração.

Escrivão da Matricula.

Primeiro Boticário.

Segundo dito.

Thesoureiro da Botica.

Escrivão da dita.

Primeiro Official da dita.

Segundo Official dito.

Terceiro Official dito.

16 Serventes escravos do Estado.

38

Esta organisação c sjstema de serviço sanitário, restricto

só ao Hospital e sem referencia ao ensino medico-cirurgico,

recommendado no Aviso de 5 de Março, duraram até ao anno

de 1840, em que ambas as cousas se reformaram e este teve

outro desenvolvimento, devido ao impulso regenerador que a

Revolução de Septembro conimunicou a todos os corpos politi-

cos do Paiz, e que pouco a pouco se fez sentir nas suas Pro-

víncias e dependências mais longiquas; mas para não esque-

cer o pes.soal de que fallei, existente no anno de 1828, pelas

considerações que similhante facto convida a ponderar, aqui

vai no entretanto o mappa que o com prebende, remettido pelo

Vice-Rei D. Manoel em Officio de 5 de Março de 1829, antes

das alterações feitas em cumprimento do Aviso de 1 6 de Abril já

referido c que só alli chegou no fim de Outubro do mesmo anno.

19
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O Barào do Caudal que \io quasl ' e.\[)irarcin os doentes

[>or íalla do soccorros e achou esla organisaçào o serviço pés-

simos, tratou de os melhorar, e para isso mandou em Portaria

de 19 de Dezembro de 1839 proceder a outro projecto de

regulamento, que tivesse por base o serviço de saúde naval re-

formado segundo os Decretos de 24 de Novembro de 1836 e

17 de Maio de 1837
;
que foi levado á execução por Portaria

de 25 de Janeiro de 1840. Este regulamento comprehendia

no seu artigo 2." secção 1.'' o Conselho de Saúde Militar. Da-

* N." 103.— 111."° Sr.— Achando-se provado pelo Conselho de
Invesligação a que se mandou proceder no Hospital Militar a parte

dada pelo Alferes do 1.° Batalhão de Caçadores Xisto António Ba-

rata Feio, em que se deu conta a S. Ex.* o Sr. Barão do Candal Go-
vernador Geral deste Estado, das omissões, absoluta falta de zelo

pelo serviço e total despreso das leis da humanidade de alguns em-
pregados do mesmo Hospital, que deixaram morrer, em abandono
.sem soccorros d'Arte e da Religião dous enfermos, um n'uma das En-

fermarias e outro na prisão em que se achava, e sendo presente a

S. Ex." o referido Conselho, onde se vè que o Enfermeiro que serve

<le Enfermeiro mor, o padre Marianno de Maria Santíssima, é o mais

altamente culpado deste acontecimento deplorável, o que é mais es-

candaloso, por que o seu Sagrado Ministério lhe devia inspirar sen-

timenlos de caridade, de que se mostra absolutamente desprovido,

não merecendo por consequência a menor contemplação : determina

n mesmo Ex.™" Sr. que elle seja immediatamente despedido do ser-

viço do Hospital na conformidade do que dispõem o artigo 2.° do
titulo 19.° do seu Regulamento, devendo V. S.^ fazer-lhe saber, que

S. Ex.' lará chegar ao conhecimento do respectivo Prelado Diocesano

o seu atroz procedimento, para ser canonicamente processado em
desagravo do santo caracter de que está revestido e de que se mos-

tra tão indigno. E porque os dous Enfermeiros Filippe José da Silva

e António Sebastião de Carvalho são os empregados subalternos cujo

desleixo e deshumanidade reclamam igualmente um castigo severo,

manda S. Ex." que sejam também despedidos do serviço do Hospital,

lançando-se em seus assentamentos a competente nota. Pelo que res-

j)eita aos moços, cuja culpabilidade o Conselho averiguou, deverá

V. S.* faze-los castigar na conformidade do citado artigo do Regula-

mento.

Ueos Guarde a V. S." Secretaria do Governo Geral, 19 de De-

zembro de 1839. — II!.""' Sr. Christovão de Sousa Sepúlveda. — Chai-

ilio L(igyan^'e Monteiro de Barbuda, Secretario.
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qui resultou o augmenlo da despeza que suliio no Hospital

proprianienle dito a 13;l)iG x/ ou 2:2o\$3()0 réis, Cortes, dis-

tribuídos por quinze empregados; na Enfermaria, que (içou tendo

dezenove destes, a 3:130 x/ ou 500^^800 réis fortes; e na Bo-

tica, a 2:739 x." ou 588^240 réis, fortes, vencidos por cinco

empregados; cujas quantias sommadas com 13:372 x.^ para

medicamentos e 15:987 para dietas, enxoval e mais despezas

(constantes do Orçamento do Ultramar relativo ao anno de

1841) montavam a 35:32G x/ 4 tg. 20 rs., ou 5:G52S286

réis, fortes, repartidos por trinta e nove empregados.

Por authorisaçDo do Conselho de Governo que substituio o

Barào do Candal, de 14 de Agosto de 1840, foram o Fysico

inór e o Conselho da Escola incumbidos de fazer ainda varias

alterações no pessoal e seu serviço.

Em 9 de Fevereiro de 1841, lambem o Governador inte-

rino Lopes de Lima reformou o Hospital e criou a Junta de

Saúde Publica, bem como o Instituto Vacinico a que deo re-

gulamento por Portaria de 5 de Maio immediato; por elle,

era o Secretario da Junta ou Conselho de Saúde, um Official

Engenheiro. O Governador Geral Conde das Antas nào se con-

formando com esta multiplicidade de estações sanitárias no-

meou outra Commissào em Portaria N." 1161 de 30 de Se-

tembro de 1842 que Jor/?uilisasse um projecto de ensino e

serviço medico do paiZy tanto civil como militar; ao que ella

satisfez refundindo n'um só regulamento o serviço de saúde

militar estabelecido pela Portaria de 25 de Janeiro de 1840,

e o de saúde publica, pela de 9 de Fevereiro de 1841 ; bem
como lhe addicionou uma Escola accommodada ás luzes e cir-

cumstancias locaes: o que tudo o mesmo Governador appro-

vou e mandou executar por Portaria N." 1410 de 5 de No-

vembro desse anno. Por este novo regulamento se estabeleceo

outro curso de estudos medico cirúrgico, o qual era o seguinte:

Compunha-se de quatro annos, como o antecedente, e compre-

hendia Medicina, Cirurgia e Pharmacia, assim distribuídas:

1.° Anno.— 1." Cadeira.— Anatomia e Plii/siologia.

2." Anno.— 2." Cadeira.— Matéria medica^ Pharmacia e

Hi/giene.
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3." Amao. .— 3,* Cadeira^— Pat/iologia e Clinica ci/urgica,

Medicina operatória c Arte obstectricia.

4.'^ Anno.— 4.^ Cadeira.— Historia imdica^ Phatologia

Í7i(er?ia^ Clinica medica e Medecinaforense.
Para o Magistério destas quatro Cadeiras estabeleceram-se

quatro Lentes incluindo o Director; os dous da segunda e

quarta formados ou habilitados em Portugal, e os da 1.* e 3.''

Cirurgiões Médicos pelas Escolas Medico-Cirurgica de Lisboa,

ou Porto: dois Substitutos habilitados na Escola de Goa, um
Medico ])ara a .2." e 4.% e outro Cirurgião para a 1." e 3.'' Os
Jogares de Lentes seriam providos, por concurso publico, i)C-

rante o Conselho de Saúde Naval em Lisboa, e os de Substitu-

tos, perante o Conselho da Escola de Goa. Os Lentes proprie-

tários da l.'' c 3." Cadeiras eram logo considerados Cirurgiões

mores dos Corpos de linha, com os vencimentos corresponden-

tes á sua Patente em réis fortes, se pertencessem ao Exercito

de Portugal, como quando em exercicio; e se de Goa, em réis

fracos. O Lente da 2.* Cadeira, venceria de ordenado annual

500^000 réis fortes, o da 4.* nada mais por ser o Fjsico mór:
o os Substitutos, 1:440 x." annuaes. Por este regulamento fica-

ram sendo applicaveis aos Lentes, os artigos 20." e 2L° do De-
creto de 15 de Novembro 1836, pelos quaes nenhum Professor

pode ser suspenso sem audiência previa e por queixa de indi-

viduo ou authoridade, nem destituído sem julgamento do Poder

Judicial: também lhe ficaram sendo applicaveis as disposições

geraes sobre o jubilamento dos Professores da Universidade, e

de outras Academias do Reino. Este regulamento comprehendia
três partes, a primeira, relativa ao ensino medico e organisa-

çào da Escola, seus diílerentes cursos, liabilitações dos Alum-
iios, clc. a segunda referia-se a Saúde publica, incumbida ao Fy-
sico mór, tendo por base o Alvará de Regimento de ^'i de Ja-

neiro de 1810 applicavel ao Estado da índia, com as modifica-

ções apropriadas á época e ao local ; a terceira era relativa á Saúde
militar, que ficou subordinada e incumbida a um Conselho, in-

cluindo o regulamento do seu Hospital que ficou por ellc tendo

os empregados c Tcnci mentos constantes do Orçamento das

Provincias Ultramarinas do anno de 18i3, abaixo transcripto.
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O 00
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O 00
U 00

HOSPITAL MILITAR.

Aktkío 38."

Secçlo 1.*

Fysico mór Diicctor do Hospiíal e do Labo-
ratório Phannaceulico, , , , , . , 0:500

Cirurgião mór do Estado ^:500
Dito do Hospital J:l-10

Medico 1:6;íO

SecçSo 2.*

Escriptiirario, vencendo de gratiflcaçilo 360
Amanueiiáea a 36Q x.^.... ...»...,..,.».,. 1:440

Secção 3.*

Capellão (obteve o soldo de C.ii)ilào por Por-

taria dò Ministério N^ 1710 de 20 de

Maio de 1846) ,, .

Ajudiíiife do dilo , , ,.....,.,,,.,
Sacliriálào ^ ,.,.»». v

Secçilo 4."

Encarregado das arrecadações. .,....,,
Fieis do dilo » 480 x.'^. ....,,,
Porteiro -.- ^

Artkjo 39.

«

Enfermaria.

SecçSo 1.*

Saliento Enfermeiro mJr . ^ ,.,.,,.,.,,,. , S60 Q 00
Enfermeiros a SGO X.*. , ...,1:440 O 00

Moços a 7S! x.'^ - ..,,..,..,. 930 O 00

Secção 2.*

Cosinheiro 163 O 00
Ajudantes do dito u '.16 x." 192 O 00
Barbeiro .....*.. 1 20 O 00

Aariao 40 "

Para enxoval dos doeiíteá

iV. B. Nào vai aqui incluída a despeza que se faz com
as dietas, jornaes dos Alfaiates, lavagem de roupa, etc.

por ser esta feiia com a importância dos fundos jiroveniente

dos meios soldos dos Officiaes e soldos por inteiro i!as praças

de pret, qi;e no mesmo Hospital Sfio tratadas.

íi'CM)
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tina, seimo d UnivcrskJade de Coimbra, serão dora avante

co7isidcraiJas simples licenças de curar de Medicina, essas au-

ihorisacues assignadas pelos Governadores deste Estado, as

quaes terão com tudo a duração determinada na Portaria de

5 de Novembro ultimo. 2." Sendo igualmente certo, que as re-

feridas licenças só podiam ser concedidas, mediante a appro-

vação do Fysico mór, e constando que o maior 7iumero de taes

licenças foram ob e subrepticiamente alcançadas nos interval-

los em que se achava vago aquelle logar ; todos os individuos

que taes licenças possuirem apresenta-las-hão ao Fijsico mór,

(e nas Provindas aos Delegados do mesmo) no praso de 30

dias, a fim de que levadas ao Conselho da Escola Medica, se

examine, se com effeito estão comprehendidas no caso acima

referido, no qual deverão ser na presença do mesmo Conselho

inutilisadas,fazendo-se de tudo expressa menção na respe-

ctiva acta. 3.° O Fysico mór do Estado procederá sem perda

de tempo, annualmente, á matricula de todos os Médicos, Ci-

rurgiões, Boticários e Droguistas do Estado e formará no

principio de cada anno, a lista dos Facultativos habilitados,

que será impressa no Boletim do Governo, para conheci-

mento do publico e Bepartições do Estado; devendo, quando

encontrar omissão no cumprimento desta Ordem, mandarfor-

mar pelo seu Escrivão auto contra o transgressor, e relaxa-lo

ao Poder Judicial para proceder conforme a Lei. As Autho-

ridades, a quem competir assim o tenham entendido e execu-

tem. Palácio do Governo em Pangim, 23 de Fevereiro de 1849.

<= Conde das Amas.

Contra o total invalidamento das Cartas de Medicina inu-

lilisadas por esta Portaria, representaram as Camarás Munici-

paes, ao que satisfez o Governador Geral por outra Portaria

era que adoptava parte das suas indicações, como por elia mes-

ma se provará, pois era assim concebida:

Governo Gekal.— N.° 735.— O Conde das Antas, Go-

vernador Geral do Estado da índia, determitia o seguinte :

Tomando na merecida consideração, o que me tem sido

representado pelas Camarás Municipaes contra a lata execu-

ção da Portaria 7^^." 469 de 23 de Fevereiro do corrente anno
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na parU em que mandava inulilisar todas as Cartas oh a so-

brcpUciamentc alcançadas^ sem 'prévia approvaçào do Fysko
i?iói\ legalmente habilitado^ por seguir-se desta medida uma
falta quasi absoluta de pessoas que possam exercer a arte de

curar; e conformando-me com a opinião do actual Fijsico mór
do Estado Matheus Cesário Rodrigues Moaclio emiltida sobre

este objecto como providencia de remédio temporário^ que con-

cilie o beneficio da citada Portaria com a necessidade de não
privar os povos repe?itiname7ite do auxilio da arte: Hei por
conveniente orde?iar^ que sejam consideradas como licenças le-

gaes de curar todas as Cartas de Medici?ia ou Cirurgia e de

Parteiras^ obtidas, fosse quem fosse que as passasse^ até ao

fallecimento do Fi/sico mór Manoel José Ribeiro, em 1835,
visto que se podem suppòr legitimadas pelofacto de terem sido

tacitamente co?ifrmadas por elle todas as anteriores ao seu

tempo, C07itra as quaes lhe cumpria representar e proceder

se immerecidas ; e que somente se não considerem validas as

que se obtiveram depois daquelle fallecime7ito, isto é, todas ou

quasi todas no anno de 1839, em que se abusou extrema-
mente da concessão de taes Cartas, do eme o Fi/sico mór Vi-

ctorino Pinheiro de Lacerda não chegou a. tomar conhecimento

por ter vivido tão pouco tempo no Paiz; ficando porém livre

aos que tiverem essas Cartas de 1839, o aproveitarem-se do

disposto na Portaria N."" 495 r/e 24 do mesmo mez para exer-

cerem a Mediciíia ou Cirurgia ministrante, cuja Carta lhes

será passada gratuitamente, quando sejam approvadas, em
attenção a terem pago as que possuem, c que de nada lhes

fcam valejido. As Authoridades, a quem competir, assim o

tenham entendido e executem. Palácio do Governo Geral em
Pangim, 31 de Março de 1843.= Coínde das Antas.

As providencias resultantes do Regulamento sanccionado

pelo Conde das Anlas, c estabelecidas pelas duas Portarias (jiie

lhe dizem respeito acima transcriplas, nào agradaram ao seu

successor Palha, que cm Portaria N." 1041 de 6 de Junho, em
Conselho, as revogou e alterou, bem como ao Ministério da Ma-
rinha c Ultramar, (juc approvou este arbitrio em Portaria

N." 1:074 de 30 de Agosto, tendo-as já n)utiiado por outra
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dita N," 1013 de 22 de Maio, dizendo-se nella : 71ão 'pode-

rem merecer a approvação de Sua Mageslade^ medidas que

tenham effeito retroactivo^ com prejuiso de terceiro^ e que de-

ve?idam de authorisacão legislativa. E porque nestes vicios

incorre o Regulamento de Saude^ posto em pratica pela Por-

taria delle Governador Geral de 5 de Novembro acima indi-

cado: Manda outro sim Sua Magestade suspender os efeitos

da ?nesma Portaria, e que o Regulamento por ella authorisado

se não observe por ora, e em quanto a mesma Augusta Se-

nhora^ por trabalhos a que teíu Mandado proceder pelo Con-

sellio de Saúde Naval, não Toma Resolução definitiva sobre

tão importante assumpto; ficando entretanto em vigor as Leis,

Regulamento e Ordens que regiam antes da publicação da

dita Portaria de 5 ds Novembro do anno passado.

E verdade que o Regulamento em questão, contra o qual

reclamaram as Gamaras Municipaes, atacava, segundo ponde-

rou a das Ilhas, o P.egi mento da Secretaria de o de Novembro

de 1775, e a letra do Decreto de 7 de Maio de 1821 redu-

zido a Acto naquelle Paiz por Portaria do Governador D. Ma-

noel de Portugal de 2 de Agosto de 1828, e Circular do Mi-

nistério da Marinha de 23 de Fevereiro de 1835 que revo-

gavam o Alvará de 20 de Janeiro de 1810, novamente por

este dito Regulamento restabelecido, e concedendo ao Fjsico

niór poderes extinctos, que hoje só competem ás Authoridades

Administrativas; como bem pareceo demonstrar a referida Ca-

mará na sua Memoria de 29 de Maio de 1843, escudando-se

na justiça que lhe fizera o Governador Sabrozo em Conselho,

reconhecendo lodos estes direitos pela sua Portaria de 31 de

Janeiro de 1838. Finalmente, pelo Decreto de 14 de Setem-

bro de 1844 que regulou o systema e serviço de Saúde Pu-

blica em todos os Domínios Ultramarinos, se organisou o do

Estado da índia; e por Portaria N.° 433 de 28 de Outubro

de 1847, se estabelecco o pessoal do Hospital Militar, que, se-

gundo o Orçamento para o anno de 1851, é o seguinte:
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37

Aktigo 45."

HOSPITAL MILITAR.

Secção 1."

Fysico niór do Estatlo, Director :

Onlenado
, . .

.
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No Orçamento do anno do Í84l e reforma feita pela Ba-

rão do Caudal, temos:

xrrafms tg. rs.

39 Empregados e de despeza 35:920 4 20

No Orçamento do anno de 1843, temos:

46 Empregados e de despeza 33:943 4 00
A^ão se7ido incluída nesta quantia etc. (como

diz o N. B.) a despeza das dietas^ que

no anno de 1841 vem alli compu-

tada em 13:848 x/ a qual junta a

esta, montaria a. . . » . . 4 7:791 4 00

No Orçamento do anno de 1 85 1 , teinos:

41 Empregados e de despeza 38:562 2 30
Não se incluindo também a dita quantia, o

que faz suppôr muito maior somma
do que a que figura no Orçamento

e talvez montasse a. . . . ^ 52:4 1 2 30

Talvez haja circumstancias para mim desconhecidas, que

atenuem o resultado destes cálculos, porém nào sendo ellas pa-

tentes, é forçoso confessar que, a pratica neste caso e em quanto

so nào demonstrar o contrario por algarismos, diíTere muito da

iheoria.

Incidentemente notei que o Governador interino Lopes de

Lima criara o Instituto Vacinico em 5 de Maio de 1841 pela

Portaria N." 972, e agora accrescento que o 31inisterio da

Marinha e Ultramar, lendo authorisado o seu Regulamento

|)or Portaria N.° 252 de 15 de Abril de 1846, nào lhe appro-

vou a denominação de Instituto, revogada por Portaria N.° 1822

do immedialo Scptembro; porém deve sabcr-se, para lionra dos

nossos antigos governantes, que o uso desta maravilhosa e uti-

líssima descoberta nào era novo no Paiz, o sim fòra já man-
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dado introduzir na índia por Aviso de 9 de Julho de 1799 e

outra vez recommendada a sua adopção no anno de 1802 em
que se tornou mais geral, como meio de corrigir as aberrações

da natureza, produzidas pelo mal das bexigas, entre os índios

que as odeiam de morte, a pontos de abandonaram os infelizes

(juc ellas atacam. E tanto o mesmo uso era commum antes da

pomposa providencia, que o Barào do Candal em officio N.**

312 de () de Março de 1840 dirigido ao Fysico mór Lacerda

lhe communicou a remessa de uma porção de matéria vacinica

obtida de Bombaim, para elle lhe dar o conveniente destino.

Com eíFeito, este objecto de poupar á humanidade tantos sof-

frimentos quantos lhe causam as bexigas, pelo antidoto en-

contrado nas visceras da vacca, e cuja applicaçào encontrou

sempre e ainda agora encontra repugnância entre as classes

baixas e diíTerentes castas da Ásia, despertou ao Governador

Geral Conde das Antas a idéa de supprir os seus benéficos

cíTeitos estabelecendo um Hospital privativo da mesma molés-

tia, ou uma Enfermaria especial delia unida ás do de S. La-

zaro e por isso concedeo á Santa Casa da Misericorda de Nova

Goa, por Portaria N.° 810 de 17 de Abril de 1843 o edifício

daquelle antigo de Panelim, para esta o apropriar ao dito ser-

viço, cuja utilidade e conveniência foram demonstradas pelo

Relatório da Commissào daquella Casa apresentado em 1 1 de

Janeiro precedente. Mas o Ministério da Marinha e Ultramar,

nao achou admissivel a concessão e revogou a philantropica

medida, ordenando em Portaria N." 1281 de 21 de Maio de

1844, que o Hospital de S. Lazaro, e o l>ecolhimenlo da Serra

(também transferido para o mesmo locai) se restituíssem aos

seus anteriores edifícios de Chimbel e de Santa Barbara. Ao
Governador Geral Pestana, coube porém a gloria de ultimar

a caritativa empreza do Legislador Soldado, como se dcprehende

do officio seguinte:

Governo Geral.—N° 1392.— ///.'"" Sr.—Em res'posta

ao officio de V. S." de 4 do corrente, no qual dando conta

de que os Ejcpostos adiam com facilidade pessoas be?ieficas

que os acolham^ que a Camará Municipal vem logo em auxilio

se falha aquclle recurso, que para as epidemias são bastantes
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os recursos que fornece a Portaria de 1 de Março ultimo

;

mas que os doentes 'pobres bexigosos^ que asfamilias selvati-

camente abandonam^ e os maníacos furiosos se acham em
má condiaio: determina S. Ex." o Sr. Gover7iador Geral deste

Estado que eu responda a V. S." que folga com o cjuadro

que se lhe apresenta, pois que para os dous males apontados

não foi madrasta a sociedade. Rcconhece?ido-se a ma posição

do Hospital de S. Lazaro, e o seu estado pouco regular creou-se

cm Pangim no Palácio de Santa Ignez, uma Enfermaria para
moléstias contagiosas onde os Facultativos do Hospital Militar

prestam um espontâneo e mui assíduo serviço; e para os lu-

náticos se prestou a Misericórdia a crear uma Enfermaria 7io

Hospital a seu cargo.

Deos Guarde a V. S." Secretaria do Governo Geral, 7 de

Outubro de 1845.— ///.""' Sr. Francisco Salvador Gomes,

Administrador do Concelho de Salsete.— Custodio Manoel Go-
mes, Secretario Geral.

Foi portanto o Governador Geral Pestana, que obteve cio

Arcebispo Primaz licença para estabelecer no seu Palácio de

Santa Ig-nez unia Enfermaria para os bexigosos, e mais doen-

tes atacados de qualquer contagio, bem como promoveo o ser-

viço gratuito e espontâneo dos Facultativos do Hospital Mili-

tar, prestado aos enfermos entretidos fora delle, a custa da

Sjnta Casa da Misericórdia. Como seriam elles tratados em
épocas mais remotas quando do Pvcino nào podiam mandar-se

Médicos e Cirurgiões e se ordenava aos Governadores tratas-

sem de supprir esta falta com a pratica dos Hospítaes ! ! do

(jue deo parte D. Frederico Guilherme de Sousa, em Officio do
1.° de Janeiro de 1780 em resposta aquelle de 8 de Fevereiro

de 1779 que lhe prescrevia esta medida.

Pela Portaria N." 810 de 17 de Abril de 1843 a que me
referi, se concluo que o mesmo Hospital já nào existia no vasto

edifício que o Conde da Ega levantou em Panelim, ao teinpo

em que o Governador Geral Conde das Antas o concedeo á

dita Santa Casa; e na verdade assim era, pois a sua mudança

foi resolvida, e a sua transferencia ultimada pelo Governador

Interino Lopes de Lima, a instancias do Fysico mór Moacho,
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o qual na sua rcprcscnlaçào tlc 15 de Julho de 1841 lhe pon-

derou os inconvenienles daquella localidade, insalubre e visi-

nha da Casa da Pólvora. Em visla dos motivos expostos, man-

dou o mesmo Governador interino, por Portaria N." 1359 de

19 desse mez, proceder á vistoria, orçamento das obras neces-

sárias, e avaliação da casa da estincta familia Athaides-Teives

(vulgo Maquinez) que parecia ter todas as vantagens, e pres-

tar-se a todas as exigências do novo serviço; mas achando-se

que os seus reparos e a grossa quantia pedida pelos herdeiros

daquelle casal em troca da expropriação, eram superiores ás for-

ças do Thesouro, escolhco-sc o Colíegio dos Cathecumenos de

Betim.

Por outra Portaria N." 1432 de 30 do referido Julho or-

denou o mesmo Governador, que o Fysico mór, e Inspector das

Obras Publicas fizessem igual exame e orçamento neste edifí-

cio, que, apezar das suas acanhadas dimensões, era preferivel

ao antigo, muito dispendioso e summamcnte vasto, tendo de

mais a mais contra si, o estar em sitio remoto dos quartéis da

tropa e pouco sadio; mas reconheceo-se que mesmo fazcndo-se-

Ihe novas obras, sempre teria pouca capacidade, ou precisava

grandes additamentos para corresponder ao movimento sanitário

da época. Nestes termos, preferio se a casa de Maquinez nào

obstante a sua avultada importância, a qual além de muito es-

paçosa (e ter sido na sua origem Colíegio dos Jesuitas, com uma
distribuição cellular) era situada á borda do rio, com um bom
cães, no extremo da Cidade para o lado da barra, exposta ás

virações no verOo, e accommodada aos fins prescriptos pela mais

rigorosa hygiene; e aqui se estabeleceo o Hospital Militar, em
])rincipius do anno de 1842, onde ainda está, e parece que es-

tará em quanto alguma daquellas epidemias lào caprichosas na

Índia, e especialmente no território portuguez do Estado, nào

aflugentar dalli para longe os povoadores da Nova Goa.

Antes de terminar este primeiro volume, ainda direi duas

palavras acerca do Arsenal da Marinha, posto ter tratado

delle muito demoradamente, porque ficava com um certo es-

crúpulo, se nào desse noticia de um documento que lhe res-

peita, donde se prova a amplidão do espaço que occupava ha

20



tliizontos o dez annos; assim como mo doía de [lassar a onlro

capitulo e oulro volume, que hào de conter matéria muito di-

versa, sem dar também cópia de outros esclarecimentos que a

esta pertencem, e me chegaram á mào depois de estampado o

(jue deixei escripto a pag. 190: este primeiro, é extrahido do

Gabinete Littcrario do anno de 1848.

Peças inéditas e pouco vulgarisadas.— Ribeira das Náos.

— Fiso Rei fia Índia, Amigo. Eu ElRey vos envio muito sau-

dar. Em Carta de 28 de Setembro de 1638, que se recebeo

feia Nào Capitanea Nossa Senhora da Oliveira, se me repre-

sentou por parte da Camará de Goa, que de mais de que se

deverá considerar cjua?ito convinlia conservarse a memoria de

haverem entrado uicloriosos pelos cães de St." Catarina o Go-
ucrnador JJjonso de Albuquerque, e o Fiso Rey D. João de

Castro, recebião os moradores de Goa moléstia em liaver' man-
dado fechar o F. Rey Pedro da Silva o mesmo cães, para
e/feito o de se continuar a Ribeira dos navios cojn a das Ga-
les, por quanto costumão embarcar nelle suas mulheres e fi-

lhas indo as suas fazendas sem risco d assaltos, c c^uc a Ri-

beira antiga era bastante para mães navios do qac 7iclla es-

tavào, de mais de a haver accrescentado o Conde de Linhares

no tempo do seu governo, com os salgados que mandou intU'

Ihar. E havendo visto tudo o que referiào e o que apontarão

em rasào de convir que os F. Reis não vão a Ribeira oecultos

por dentro delia senão por mar ou por terra para serem vis-

tos, me parecco encomendar vos satisfacaes aos particulares

de cjue trata a Carta da Camará, e do que propõem para
nesta conformidade se tomar a resolução que mais co?ivier.

Escrita em Lisboa a \0 de Março de 1 640.= Margarida.=
J^ara o F. Rey da índia.

Na nota da pag. 164 também se mencionam só as provi-

dencias relativas ao Arsenal desde 9 de Março de 1773 cm
diante, que findam com as de 31 de Janeiro de 1828, por isso

convém acpii addicionar as que houve antes e depois destas duas

épocas, as quaes Ibram: O Regimento ordenado pelo Vice-Rei

D. Antào de Noronha, por ordem da Corte, em 4 de Abril

de 1565, onde se marcou o pessoal do cstabelccimcnlo e seus
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salários, a saber: P'edo)\ Guarda mói\ 100 réis. ' — Almoxarife

da Ribeira., e Almazens, 60 7'éis— Escrivão do Jlmazem., 30

reis— Apontador da Ribeira., 30 réis— Piloto mór da índia

80 réis — Patrão da Ribeira, 42$480 réis— Mestre da Ri-

beira., 60 réis— Mestre da Ferraria., 60 réis— Mestre da

Fundição., 40 réis— Dito da Tanuaria., 24 réis— Dito da

Cordoaria., 39^600 réis— Dito de Calafates, 35S800 rãs—
Dito de Vtcmolar dos remos, 42|l480 réis— Dito dos Tanques,

16$320 réis— Dito dos Torneiros, 21^600 réis e de repairos

huma tanga por dia além do soldo— Mucadão môr dos Ma-
rinheiros de Terra, 22^200 réis— Mucadão dos Arábios,

16^333 réis— Dito dos Nauteaes, 21^600 riés— Dito dos

Elefantes, 10^800 réis— Marinheiros da Sala das Bragas,

e Escravos, 12 réis — Meirinho da Ribeira, 16^320 réis—
Dois Porteiros^ com seu respectivo soldo, prefazendo todos um
pessoal de 123 empregados. O primeiro Vedor da Fazenda, c

por consequência lambem o primeiro Administrador, Inspe-

ctor, ou Aulhoridade quo regeo o Arsenal, foi Francisco Cru-

vinel, como se deprehende da Carta Regia do 1." de Março de

1518 publicada a pag. 21 do í." Volume do Gabinete Lille-

rario, e da outra de 15 do mesmo mez e anno publicada a pag.

94 do 2.»

O pessoal existente no Arsenal no anno de 1773 era o

seguinte:

1 Vedor da Fazenda, Presidente da Meza da Vcdoria c Ins-

pector de todo o Trem de guerra.

26 Ofliciaes da Meza.

I Feitor e Almoxarife.

l 1." Vedor Geral de mostras) pertencentes á ]Meza da Ma-

1 2." Vedor dito
jí

tricula Geral.

30 scg-uo

* Diz o Regimento que 10 x.' correspondem a 3j|000 réis; e

1 ;^800 réis a 6 x.% de modo que não se pode bem computar o va-

lor dos .\.% nem dos réis que nelles entravam.
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30 Vem cia lauda rehò.

2 Escrivães desta Vedoria.

1 Contador Comniissario de mostras,

o Contadores.

4 ORiciaes de pluma.

J I Oíficiaes Subalternos

2 Armei ros.

fíu Todos.

As providencias (jue se seguiram á(|uelia referida época de

1828 em diante foram, além das já mencionadas a pag, 148

e 14 9, as seguintes

:

Aviso de 15 de Abril de 1830 estranhando ao Governa-

dor D. Manoel de í^ortugal, ter provido no logar de Inlendenlc,

a um Ofíicial de Marinha da INáo de Viagem, sobre que elle

nào tinha aulhoridadc.— Portaria N." 228 de 16 de Agosto de

1839, nomeando uma Commissào para ordenar o Regulamento

do Arsenal. — Portaria N." 330 de II de Junho de 1841

mandando escri[>lurar a receita e despeza da Intendência e Al-

moxarifado, confor.-ue os modelos. — Decreto do Regulamento

do Arsenal, datado de 27 de Abril do mesmo anno, inserto no

íioletim de G do immediato Septembro. — Portaria N° 457 de

2G de Septembro de 1842 criando uma Commissào para me-

lhorar o serviço do Arsenal.— Portaria Circular de 30 do mesmo
mez e anno, ordenando (pie todos os Artifices passassem a tra-

balhar no referido.— Portaria N."" 1:563 de 29 de Novembro

do dito, alterando vários artigos do Regulamento.— Portaria N."

1:613 mandando continuar os vencimentos, aos empregados es-

cusos pelas reforinas anteriores. — Portaria do Ministério da

Marinha, N." 1:543 mandando restituir o Arsenal ao pé, mar-

cado pelo Decreto de 27 de Abril de 1841.

Finalmente eis-aqui a dcsjieza do Arsenal em vários annos,

extrahida dos documentos ofíiciacs do Cartório da Secretaria

da Marinha, desde 1762 em diante, em que ella figura sobre

si, e nào incluida na despeza total daqueila Repartição; por

que antes do primeiro Orçamento assim classificado pelo Conde
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da Ega, uào lia melo de reconhecer a verba que liie diz res-

])eilo: apenas o (jue se encontra nos Oíficios dos Govcrnadoics,

f Vicc-Reis, sao uns roes de despeza pouco minuciosos, c de-

})OÍs destes, uns pequenos niappas onde vagamente se vè a

somma geral consummida pela Marinha, pela Tropa e [jcIos

Empregados civis e ecclesiasticos. O Conde da Ega, como disse,

íbi o primeiro que enviou um Orçamento relativo aos diversos

inezes do anno, e ainda nào é lào explicito como os actuaes

(e mesmo como o foi aquelle remcttido pelo Governador D.

Manoel de Portugal em 18Í?9, que já declarava o numero de

indivíduos abonados pelo Thesouro) pois no titulo— Marinha—
diz apenas: Despeza do mez de Fevereiro,— Para -pagamento

da gente que serve na Ribeira como Carpinteiros^ Calafates,

Pans:elins e mais trabalhadores entrando a T?iestranra delia

de sua feria vencida em 14. Esta verba c seguintes relativas

a cada mez. e as datas das mesmas ferias, aqui vào transcri[)las,

nào só para o fim primeiramente proposto, senào também para

se ajuizar do methodo da escripturaçào naquelle dito anno de

I7G2:
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lalivas ao Arsenal, ooin o lilulo acima referiíJo de Ribeira,

Anno de 1165.

como abaixo se segue:

Janeiro

Fevereiro
|

Março í

Abril
j

Maio

Junho
I

Julho )

xtrojins
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Perlencenle ao anno de 1764 adiei apenas o Officlo de re

messa, mas nào o Orçainenlo qne o acompanhava, por isso

ignoro que despeza enlào fez o Arsenal; porém o de 1705 é

complelo como os dons anlecedenles, c dá o resultado abaixo

referido, que irei copiando apezar de fastidioso, e parecer des-

necessário quanto ás diversas parcellas de que se compõem ;

mas entendi que nenhum algarismo se devia omitlir, para de-

monstrar o muilo que o Estado despendia com um pessoal im-

productivo, entretido durante a estação invernosa na Índia que,

mais que em parle alguma do globo, nào comporia trabalho a

descoberto; e cuja inconveniência começou a presentir-se no

tempo do Barào do Candal, em que a Commissao de reforma

do Arsenal, j3or elle nomeada, no regulamento que lhe propoz,

c foi levado a efíeito pelo seu successor Lopes de Lima, atten-

deo á difiierença das horas e diminuição do trabalho, abatendo

certa quantia nos salários dos artistas, o licenciando, equitativa c

intermitentemente, alguns operários impossivcis de enqjregar-sc

no menor serviço ; do que dá idéa a tabeliã transcripta a pag. 1 53

e seguintes. Por este Orçamento constará também a regulari-

dade dos pagamentos, e em que é{K)cas eram satisfeitos, dedu-

zindo-se delias, que as ferias eram computadas de ({uinzc em
«[uinze dias.

Orçamenlo da Despeza do anno de í~65.

Janeiro.

.

Fevereiro

Mnrço .

,

Abril . .

.

Muio . . .

f Feria em 27

(^ Bules da Meslrança.

Í
Feria em 10

Dila em 24
Botes da Meslranca

f
Feria em 10

Dita em 24

i_ Botes da Mestran(;a

( Feria em 7

s Dita em 21

(_ Botes da Mestranca
í Feria em 5

< Dita em '19

(^ Boles da Mcstranra

xerafins
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Transporlc.
' Feria em 2

, , , Dita em 16

Dila em 30
Botes (la Mestrança
Feria em 14

Julho . . . <f Dita em 28
Botes da Mestran<;a

Feria em 11

Agosto . . s Dita em 25

( Botes da Mestraiiça

í Feria em 8

Setembro •^ Dita era 22

(^ Botes da Mestrança

C Feria era 6

Outubro } Dita em 20

(^ Botes da Mestrança

!'
Feria em 3

Dila em 17

Botes da Mestrança
r Feria em o 1 .°

,

•r, , T Dita em 15. , . ,Dezembro \ ^^ . ,,„
í Dita em 29 , . . . .

V^ Botes da Jlestraiiea

xiríijins
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lodos os seus exercícios, e desenvolvidas com clareza, mas ape-

nas copiarei o resumo das mesmas Folhas, que é o seguinte:

xerajins lg. rs.

1/ Folha da Intendência 12:078 4 20
2." Folha da Mestrança da Ribeira 7:691 3 00

a/ Folha dos Trabalhadores 33:328 1 39

4." Folha das embarcações miúdas 3:784 3 30
5." Folha dos Telegraplios . 659 3 13

6." Folha das compras e feitios 43:443 O 27

100:986 1 09

Em 1823 temos a Folha da Intendência,

incluida nas despczas civis da Justiça,

debaixo do titulo de Arsenal, impor- xerafins

tando em 12:130

E as outras do Arsenal, debaixo do titulo

de Ribeira^ começando pela Folha da

Mestrança que é a 1 .* 8:661

2." Folha dos Trabalhadores 34:232
3.* Folha dos Serradores 57

4.' Folha dos Telegraphos 669
5.° Folha das embarcações miúdas 3:056

6." Folha das compras e íeitios 40:566

Os Orçamentos dos annos de 1824 e 1825,

não existem no (larlorio da Secretaria

da Mariaha, e apenas ha alguns Oíficios de

remessa que lhe dizem respeito. O de

1826, é coordenado da mesma maneira

que o ultimo acima, e tem a Intendên-

cia incluida, como elle, na Folha civil

ig.
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da Justiça, debaixo do referido liliilo de -rerafins tç/. rs.

yJrse?ial, na importância de 9:24 4 O OH
Porteiros e Guardas do Arsenal, Almoxa-

rifado e Apontadoria 5-545 2 4 5

Appenso N.° 7.° 1.* Folha da Mestrança

da Ribeira .\ 9:940
2." Folha dos Trabalhadores 38:226

o/ Folha das embarcações niiiidas 4:671

4/ Folha das compras c feitios 50:403

2
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Dos annos de 1830, ISOi, 1832 e 1833,

iiào achei, nem Officios de remessa, nem
Orçamentos; depois desla época, o pri-

meiro que está formulado, segundo o

systema moderno, é o de 1841, que corre

impresso, do qual consta que a despeza xerafms

(lo Arsenal propriamente dito montou a l 15:349

A da Casa da Pólvora, que lhe era annexa, a 1 8:888

A extraordinária, incluindo o fabrico dos

Navios do Portugal,a 238:090 O 00

t!J.
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roferido por extenso n pag. 170 e seguinles até 17 9, porém
(|iie deve só Icr-se até á pag. 170, em principio, onde somnia

a verba pertencente ao Arsenal, que coniprehende a

xerafins tg. r.i.

Intendência 2:292 O 00
Almoxarifado 7:296 O 00
Arsenal .<:-.^i,.r.;^.'vr 2:372 O 00
Ribeira 2:586 O 00
Ferias 37:062 O 00
Material 20:000 O 00
Repartição do Exercito, annexa 1:480 O 00

73:088 O 00

i'i^i no PRmF.ino tom:vie.
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